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  Samantekt 

 

Tækninýjungar hafa og munu hafa í för með sér mjög miklar breytingar á 

fjarskiptamarkaðinum.  Spurningin er hvernig farsímafyrirtækjunum tekst að nýta sér 

þessa þróun og halda áfram að skila arði til eigenda sinna eins og til er ætlast og geta 

áfram boðið upp á  framúrskarandi en ódýra þjónustu.  

 

Notendur Skype í heiminum í dag eru um 40 milljónir og fjölgar ört.  Sá möguleiki að 

nota Skype í farsímum  er nýr. Sum símafélög reyna að útiloka Skype úr sínum 

kerfum vegna ótta við að missa tekjur. Margir nýir farsímar eru  með 3G og wifi sem 

þýðir að  þar sem er þráðlaust net, t.d. á kaffihúsum  er hægt að nota Skype  frítt. 

  

3 farsímafyrirtækið í Bretlandi býður 3G þjónustu og einn þáttur í þjónustunni er  

farsími  framleiddur  með notkun Skype í huga en er um leið venjulegur 3G farsími. 

Hugsunin er að bjóða betri þjónustu en keppinautarnir og þannig fjölga 

viðskiptavinum. Það er haft eftir Josh Silverman einum stjórnanda Skype hjá Ebay að 

3 farsímafélagið í Bretlandi hafi aukið tekjur sínar um 20% með því að bjóða upp á 

Skype í farsíma. 

 

Könnun meðal háskólanema sýnir að Skype er vel þekkt meðal þeirra og 61,2% þeirra 

hafa notað Skype á tölvu og 25,3% hafa heyrt af þeim möguleika að nota Skype í 

farsíma. Verulegur fjöldi háskólanema segjast myndu nota Skype í farsíma ef það væri 

í boði hjá farsímafyrirtækjunum. 

  

Fyrir notandann  er Skype í farsíma nýr ódýr möguleiki til að hringja til útlanda og 

bindur notandann ekki framan við tölvuna til að tala. Séu farsímafélögin borin saman 

þá sést að yngri einstaklingar eru meira áberandi í notenda hópi Nova. Í rannsókninni 

kemur fram að yngri kynslóðin  noti Skype frekar og myndi nota Skype í farsíma.  

Það mætti því ráðleggja Nova að skoða þennan möguleika.  
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1 Inngangur 

 

Verkefni þessu er ætlað að varpa ljósi á nýja tækni sem er að ryðja sér til rúms í 

heiminum en það er VoIP samskiptastaðall. Skype er ein afurð þess. VoIP er 

samskiptastaðall fyrir síma þar sem talinu er breytt á stafrænt form og sent yfir 

internetið. Skype er svo forrit sem er samið fyrir tölvur og er tölvusími, forrit sem er 

boðið frítt og kostar ekkert að tala við aðra tölvunotendur.  

 

Fyrst er nauðsynlegt að skoða hvað VoIP og Skype eru og hvað hægt er að gera með 

þessu tvennu. Hvernig fellur þetta að fjarskiptum í dag og hverjir eru kostir og gallar. 

 

Hverjir nota Skype? Er Skype almennt þekkt meðal þjóðarinnar?  Hafa menn heyrt af 

því að hægt sé að nota Skype í farsímum?  

 

Væri þetta eitthvað sem farsímafyrirtækin ættu að skoða sem nýja þjónustu. Hver er 

hagurinn fyrir fyrirtækin? En fyrir notandann? 

 

Reynt er að svara þessum spurningum í verkefninu og varpa sem bestu ljósi á tækni 

sem mögulega á eftir að breyta samskiptamáta okkar framtíðinni.  
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2 Hugtök og útksýring á samskiptastöðlum í notkunn 

 

Nauðsynlegt er að útkýra hvað er hvað í notkun síma og hvað er það sem gerist í stuttu máli á 

milli enda notenda. Þar sem lögð verður áhersla á að skoða Skype þá er nauðsynlegt að skýra 

aðeins og skoða möguleika þess. Skype byggir á svokölluðum VoIP staðli.  

  

2.1  Hvað er VoIP  

 

VoIP stendur fyrir voice over internet protocol sem er aðferð við að koma tali á milli 

einstaklinga á sama hátt og með hefðbundinni símaþjónustu. Tali er breytt í gagnapakka sem 

sendir eru yfir internetið til móttakandans þar sem gagnapökkum er aftur breytt í samfellt tal.  

Í venjulegum síma er tali breytt í stafrænt form og þar sem ADSL er orðið algengasti mátinn í 

dag  er merkið mótað og sent með burðarbylgju sem berst þannig til símstöðvar þar sem 

símstöðin finnur innslegið símanúmer og tengir til notanda.  Í þessu hefðbundna símakerfi er 

hverjum notanda úthlutað númer í símstöð. Símstöðvar eru svo tengdar saman um heiminn 

með ljósleiðarakerfum sem gerir að verkum að notendum stendur til boða að slá inn 

símanúmer og ná þannig sambandi við fólk um allan heim.  

Í VoIP er ekki skilgreint hvaðan og hvert viðkomandi er að hringja heldur notuð IP tala á 

netinu. Þetta gerir það að verkum að þar sem viðkomandi kemst í samband við internet 

tengingu getur viðkomandi talað við aðra í  heiminum með samskonar búnað og aðgang að 

internetinu.  

Áður notaði fólk fax en nú tölvupóst og á sama hátt stefnir í að hefðbundin símakerfi tilheyri 

fortíðinni en VoIP framtíðinni.   

Símtal milli tveggja tölva krefst þess að notendur séu með  hljóðkort í tölvunni, heyrnartól  og 

sams konar hugbúnað. Í dag er margs konar hugbúnaður í notkun fyrir netsíma t.d. Skype og 

Vonage sem hægt er að hala niður af netinu.  

Til að hægt sé að hringja úr tölvu í síma, hvort heldur er á fastaneti eða í farsímakerfi, þarf 

samtalið að fara í gegnum svokallaða netgátt, frá tölvunni um netið í netgáttina og þaðan í 

símann.   
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Ef hringt er úr síma í almenna símakerfinu í tölvunotenda verður fyrst að hringja í  netgátt og 

velja í gegnum hana númer sem merkt er tölvunni. Samtalinu er miðlað um gáttina út á netið 

til notendans og sömu leið til baka.  

 

 Ef hringt er úr síma á fastaneti eða farsímaneti yfir netið í tölvu, fer  hringingin í netgátt  sem 

miðlar símtalinu yfir netið til notendans.  

Ýmsir aðrir kostir eru á netsímtölum. Það eru t.d. til svokallaðir IP-símar sem hægt er að 

tengja beint við IP-net. Einnig er til búnaður sem tengir hefðbundinn síma við IP-net í 

gegnum tölvu.  (Póst og Fjarskiptastofnun, e.d.) 

Breytingar yfir í IP tækni hafa verið hraðar eins og sjá  má á mynd 2.1 og myndin sýnir 

hvernig er verið að skipta út hefðbundnum símakerfum og breyta yfir í IP símkerfi og IP 

símkerfin eru nánast búin að taka yfir hefbundnu símkerfin. 

 

 Mynd 2.1. Samanburður IP og hefðbundinna símkerfa (Póst og Fjarskiptastofnun, 2005) 

 

2.2  Kostir og gallar VoIP og hefðbundinna símakerfa (PSTN) 

 

VoIP þjónustan er  ódýrari og ódýrara að byggja upp net kerfi á t.d. stórum vinnustöðum.    

Bandvíddarþörf VoIP þjónustunnar er t.d. einungis 10% af bandvídd rásaskiptrar 

símaþjónustu sem skilar sér í mun ódýrari símtölum. Auk þess getur verið mögulegt að bjóða 

ódýr eða jafnvel ókeypis símtöl milli þeirra aðila sem tengjast sama tölvunetinu. Annar 

mikilvægur kostur er flökkumöguleikinn sem gerir fólki kleift að færa sig milli staða með 
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búnað sinn og auðveldar t.d. fjarvinnslu. Almennt er talið að IP stofnnet séu einfaldari í 

uppbyggingu en hefðbundin flutningskerfi vegna þess að fyrst og fremst er byggt á hugbúnaði 

en ekki vélbúnaði. Því hefur verið haldið fram að uppsetning á pakkaskiptum netum kosti 

einungis 1/3 af verði rásaskiptra fjarskiptaneta auk þess sem þau eru um það bil 50-60% 

ódýrari í rekstri. Annar mikilvægur kostur við IP tækni er að það skiptir ekki máli hvar í 

heiminum notendur eru svo framarlega að þeir hafi aðgang að IP samhæfðu neti. Þar sem 

þjónustan er veitt á Netinu nýtur hún góðs af verðlagningu sem þar gildir og er oftast óháð 

fjarlægð og notkunnartíma. Þó svo að kostir VoIP séu margir eru enn ýmis vandamá óleyst. 

Þessir þættir snúa aðallega að gæðum símtala. Gæði símtala með VoIP hafa batnað mikið að 

undanförnu. Gæði símtals ræðst fyrst og fremst af bjögun og seinkun í netunum. Ein leið til 

þess að laga þetta er að auka bandbreidd í netunum. Áreiðanleiki þjónustu skiptir verulegu 

máli, að þjónustan sé til staðar,  með öðrum orðum,  að þegar þú tekur upp tólið þá ætlast þú  

til að  hægt sé að ná sambandi. Þetta hefur breyst mikið til batnaðar hvað varðar VoIP kerfin.   

Í dag nær VoIP ekki að uppfylla gæði tals á sama hátt og hefðbundna símakerfið gerir en 

hefur þó nálgast það  mikið. Í hefðbundna símakerfinu er öllum úthlutað 7 stafa númerum og 

síðan er eitt landsnúmer. Í VoIP er þetta vandamál þar sem notuð er IP tala en ekki númer til 

að auðkenna notandann og ekkert númer sem auðkennir land og ekki hægt að rekja hvaðan 

símtal kemur þegar hringt er í 112. 

Símafyrirtæki sem bjóða VoIP njóta sömu réttinda gagnvart fjarskiptalögum og önnur 

hefðbundin símafyrirtæki.  Umrædd réttindi snúa að aðgangi að netum annars fyrirtækis og 

þar meðtaldar heimtaugar í hús og fyrirtæki. (Póst og Fjarskiptastofnun, 2005)    

 

 

2.3  Saga skype  

 

Fyrir um áratug var erfitt að ímynda sér ókeypis símtöl. Nýr hugbúnaður þróaður af Skype 

byggður á VoIP  hefur gert þetta mögulegt. Skype fyrirtækið var stofnað í Svíþjóð 2003 af 

þeim Niklas Zennström og Janus Friis.  Skype var svo sett í dreifingu 2003 (Hazapis, 2008).  

og náði strax mikilli útbreiðslu enda kostar það ekkert. Skype gerir fólki kleift að hringja milli 

tveggja tölva og jafnframt að hringja útúr kerfinu og sé hringt til útlanda þá er hringt út úr 
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kerfinu í því landi sem hringt er til Sjá töflu 2.1 sem dæmi um gjald þegar hringt er útúr 

kerfinu. 

Tafla  2.1.Gjaldskrá Skype 

(Skype, e.d.) 

Árið 2005 keypti Ebay Skype og borgaði fyrir um 2,6 milljarða dollara. (Hazapis, 2008).   

Skype virðist fara sigurför um heiminn og afar og ömmur  farin að nota Skype til að tala við 

barnabörnin hinum megin á hnettinum með góðum árangri. Skype virðist vera sú lausn sem 

mun færa netsímtöl úr því að vera fyrir fáa yfir í að vera fyrir fjöldann. Sjá má svo þróun og 

viðbætur við Skype frá árinu 2003 til 2009 á mynd 2.2. 

Land gjaldskrá 

Bretland  € 0.020

Bandaríkin  € 0.020

Kína  € 0.020

Rússland  € 0.045

Thailand € 0.106 
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Mynd 2.2.  Skype hugbúnaður til staðar  (Wolff, 2009) 

Skype vinnur eftir „peer to peer“ staðli sem er hannað þannig að  hin raunverulegu gögn 

(pakkarnir) fara beint á milli þeirra sem eru að tala saman. Auk þess eru gögnin dulkóðuð 

þannig að hlerun er mjög erfið (Baset og Schulzrinne, 2004) . Á mynd 2.3 má sjá fjölda 

notenda á árunum 2003 til 2009 

Skype hugbúnaður til staðar í mars 2009 Skype f.  Windows

Skype f.  Mac

Skype brand clients Skype f.  Linux

Skype f.  Windows business

Skype toolbar f. Internet Explorer

Desktop software Browser extensions Skype toolbar f. Firefox

Ebay toolbar

My space client

Skype Co brand clients TOM-Skype client

ebay client

Wifi phones

Video phones

Embedded software MID devices

Cordless phones

Skype lite

Skype f. Windows mobile

Skype f. Nokia Tablets

Mobile software Skype f. Nokia Smartphone

3 Skypephone

Skype f. Iphone

People search

Search Business Search

Prime Search

Skypecasts Search

Skype in  

Skype out

Authendication

Network service Backup

Commerce

ExtrasPublishing

Skype client API

Skype MID SDK

Developer products Skype codecSDK

Skype for Asterisk SDK

Mobile Gateway

Private Gateway

Gateway service Skype for Asterisk  
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Mynd 2.3.  Notendur Skype (The Broderless Communicator, 2009) 

 

 

2.4  VoIP hugbúnaður  

Helstu stýrikerfi farsíma eru Symbian ,Windows Mobile, Linux og Mac með iPhone  og 

Opera.  Google bauð árið 2007 upp á opið kerfi, Android, í samvinnu við marga. Líkur eru á 

að þessum stýrikerfum eigi eftir að fækka sem ætti að auðvelda hugbúnaðargerð fyrir farsíma 

og það er hugsun Google með að bjóða upp á opið kerfi og ætti um leið að auðvelda þróun 

Skype í farsíma.   

Til er fjöldi  tölvuforrita sem hafa verið samin í þeim tilgangi að nýta tölvuna sem VoIP síma 

og einnig farsíma og þau helstu eru sjá töflu 2.2   
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Tafla 2.2.  VoIP forrit 

 

Þekktasti VoIP hugbúnaðurinn er eflaust Skype og í þessu verkefni verður unnið með Skype   

Skype gerði á þessu ári samning við Nokia um að hlaða Skype inn á nýju Nokia Smart símana 

og þetta á að gerast á 3. ársfjórðungi 2009. (Prodhan, 2009) Það er mikil viðurkenning fyrir 

Skype að Nokia sem er stærsti framleiðandi farsíma í heiminum skuli vera að fara að selja 

farsíma með Skype á þessu ári. 

 

2.5 „3“  merkið í Evrópu 

 

Fjárfestingarfyrirtækið Hutchison Whampoa i Hong Kong stofnaði 3 farsímafélagið í 

Bretlandi. 3 farsímafélagið kemur inn á  markaðinn í Bretlandi árið 2003.  Þeir byggja sína 

þjónustu á 3G og nota Skype sem viðbótarþjónustu. Þeir hugsa þessa viðbótaþjónustu til að 

laða að viðskiptavini frá hinum símafyrirtækjunum.  (Morris, 2008) 

3 hefur sett á markað nýjan síma sem er með innbyggðu Skype og gerir viðskiptavinum sínum 

kleyft að hringja frítt í Skype notendur. Farsíminn frá 3 er þannig útbúinn að með því að ýta á 

einn takka kemur upp valmynd fyrir Skype. Annar sími frá 3, INQ1 býður meðal annars upp á 

Skype aðgang, Facebook aðgang og Windows Live Messenger o.fl. Þessir 2 símar eru að öðru 

leiti venjulegir 3G farsímar. Meðan Skype er notað á farsímanum þarf að greiða fyrir net 

notkunina eða niðurhalið meðan talað er. Þetta er heimasíða 3: 

http://threestore.three.co.uk/skype.aspx  

 Hutchison Telecommunication stendur á bak við 3 vöruauðkennið víðar í Evrópu og reka 3G 

farsímafélög í Bretlandi, Írlandi, Ítalíu, Danmörku, Svíþjóð, Austurríki  og komið með 3G 

leyfi í Noregi (ITU Corporate Strategy Newslog, 2006). 

 

Tal og video 

tölva í tölvu

Hægt að hringja í 

fastlínu og farsíma 

úr tölvu

Hægt að setja 

upp á 

farsímum

Google Talk (Gtalk) X X X

iChat X

Windowe Live Messenger X X X

Yahoo! Voice X X

http://threestore.three.co.uk/skype.aspx
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Ekki eru öll farsímafyrirtæki jafn sátt við notkunn VoIP samskipta forrita á sínum netum og 3 

símafélagið. Eitt þessara símafélaga er T-Mobile sem banna notkunn VoIP samskipta forrita á 

sínum netum. (Morris, 2008).   
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3.  Farsímamarkaðurinn á Íslandi 

Fjarskiptaþjónusta hérlendis var lengst af rekin í ríkiseinokunarfyrirtæki engir aðrir máttu 

koma þar að þar til einokuninni er aflétt með breytingu á lögum 1996 þar sem ríkinu var 

heimilað að veita leyfi fyrir fjarskiptaþjónustu. Tal hefur svo starfsemi 1998 og það markar 

upphaf að meiri fjölbreytni í fjarskiptaþjónustu.  

 

3.1  Stærð farsímamarkaðarins og skiptingin milli farsímafyrirtækjanna 

  

Farsímafyrirtækin sem eru á markaði í dag eru fjögur, Síminn, Vodafone, Tal og Nova. 

Fimmta fyrirtækið Icecell er væntanlegt inn á markaðinn líklega á þessu ári. Fjöldi farsíma í 

notkun í landinu var 326.708 á fyrri helmingi ársins 2008 (Hagstofan, e.d.) 

Síminn 

Síminn er stærsta og elsta fyrirtækið á markaðnum en forveri þess Póstur og Sími var stofnað 

1906. Fyrirtækinu var skipt upp í Pósturinn og Síminn og Síminn einkavæddur  og síðan 

seldur 2005 (Árni_Sæberg, 2005). Samkvæmt ákvörðunum Póst og fjarskiptastofnunar er 

Síminn skilgreindur sem markaðsráðandi aðili og er því háður reglum sem þar að lúta en 

markaðshlutdeild Símans er 2008 um 56,6% af farsímamarkaðnum. (Siminn, e.d.; Póst og 

Fjarskiptastofnun, 2008) 

Vodafone   

Tal hóf rekstur 1998. Árið 2003 sameinast Íslandssími og Tal og til verður OgVodafone og 

sem  seinna breytist i Vodafone. Vodafone er næststærst á markaðnum með um 36,4% af 

farsímamarkaðnum. (Póst og Fjarskiptastofnun, 2008) 

 Tal 

Nýtt Tal varð til við sameiningu Sko og Hive eða í byrjun 2008. Tal var á síðasta ári með um 

2,9% markaðshlutdeild af farsímamarkaðnum. (Póst og Fjarskiptastofnun, 2008)  
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Nova 

Nova er nýtt á markaðnum og er eingöngu með 3G þjónustu, farsíma og net þjónustu og á 

síðasta ári var markaðshlutdeild þeirra 4,2%. (Póst og Fjarskiptastofnun, 2008) 

Icecell 

Fyrirtækið er komið með tíðniheimild og reiknar með að hefja rekstur á þessu ári samkvæmt 

samtali við starfsmenn fyrirtækisins. 

Póst og fjarskiptastofnun  gerir markaðsrannsóknir á fjarskiptamarkaðnum reglulega og 

talsverð breyting hefur orðið á fjölda viðskiptavina frá 2007 til 2008. Síminn hefur misst mest 

eða 3,4% en Vodafone hefur misst 1,6%. Nýju fyrirtækin 2 sækja í sig veðrið og búast má við 

að þau eigi enn frekar eftir að saxa á forskot Símans og Vodafone (Póst og Fjarskiptastofnun  

2008) sjá mynd 3.1. 

 

Mynd 3.1. Skipting farsímamarkaðarins á Íslandi. (Póst og Fjarskiptastofnun, 2008) 

Samkeppni er hörð á farsímamarkaðnum en um leið kemur á óvart fjöldi síma í notkun í 

landinu eða 326.708 á fyrrihelmingi ársins 2008 meðan íbúar landsins voru 1. janúar 2008 

315.459, eins og sjá má á mynd 3.2 þannig að það er meira en 1 sími á hvern íbúa.  
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Mynd 3.2.  Íbúa fjöldi samanborið við farsíma fjölda (Hagstofan, e.d.) 

 

3.2  Þróun farsímamarkaðarins 

 

Skýr markmið eru mikilvæg við markaðsaðgerðir og þurfa um leið að falla að stefnu 

fyrirtækisins. Þær markaðsaðgerðir sem farið er út í eiga ekki bara að auka markaðshlut 

heldur verða aðgerðir að skila hagnaði til lengri tíma. Markaðurinn hér sem annarsstaðar hefur 

þróast mjög hratt og það var 1994 sem  GSM símar komu á markað og voru notendur fyrsta 

árið 2119, en þá hafði NMT verði á markaði í nokkur ár (Hagstofan, e.d.).   

Síminn og Vodafone eru stærst í dag en Nova og Tal hafa rækilega stimplað sig inn á 

markaðinn og höggva skarð í viðskiptavini Vodafone og Símans (Póst og Fjarskiptastofnun, 

2008). Sjá má þróun markaðar á mynd 3.3  yfir fjölda notenda alls. 
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Mynd 3.3.  Notendur í farsímakerfinu. (Hagstofan, e.d.)  

 

Tekjurnar af farsímaþjónustu hafa aukist gífurlega á síðustu árum og á um 11 ára tímabili 

hefur meðal vöxtur tekna til 2006 verið um 15% á ári samkvæmt tölum frá Hagstofunni og sjá 

má á mynd 3.4. 

  

 Mynd 3.4.  Tekjur af fjarskiptaþjónustu. (Hagstofan, e.d.) 

 

Telja má líklegt að samdráttur verði á tekjum símafyrirtækjanna vegna kreppunnar. Það má 

sjá að tekjur skruppu saman 2001 vegna áhrifa frá svokallaðri netbólu sem sprakk um þetta 

leiti. Það má gera ráð fyrir að minni vöxtur verði á markaðnum á næstu árum og baráttan 

harðni um viðskiptavinina því farsímanúmer eru orðin fleiri en íbúar landsins. Þá er 

væntanlegt á markað 5. farsímafyrirtækið um leið og rofa tekur til á fjármálamörkuðum hér. 
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Þá má gera ráð fyrir að aukning verði á notkun Skype í kreppunni vegna þess að Skype í 

Skype kostar ekkert. 

 

3.3  Þróun markaðarins út frá notkun 

  

Frá Hagstofunni sótti ég upplýsingar um  heildar notkun farsíma í mínútum. Út frá því má 

nálga þær tekjur sem farsímafyrirtækin hafa af mínútugjaldi. Til dæmis má sjá að heildar 

taltími 2007 í mínútum var 516.282.000 (Hagstofan, e.d.) og ef við gerum ráð fyrir að 

mínútan kosti 15 kr þá er þetta nálægt 7,8 milljörðum króna. Ef litið er á dæmið út frá því að 

125.077.00 (Hagstofan, e.d.) mínútur voru notaðar til að hringja milli kerfa og segjum að 

restin sé innan kerfa og mínútan milli kerfa kostar 23 kr en þá væru tekjurnar um milljarði 

hærri. Fyrir utan það tekur Síminn upphafs gjald fyrir hvert símtal. Af þessu má sjá að um 

verulegar tekjur er að ræða af mínútugjaldinu einu. Sjá má á mynd 3.5 hvernig notkunin 

dreifist innan farsímakerfisins.  

 

Mynd 3.5.  Skipting farsímanotkunnar. (Hagstofan, e.d.) 

 

Það er  ekki hagur farsímafyrirtækjanna að  missa þessar tekjur. Þessar tekjur skila sér ekki 

allar til baka með notkun Skype í farsíma vegna þess að hægt er að kaupa pakka með ákveðnu 

magni niðurhals og það gæti reynst erfitt að hækka þau gjöld vegna þess að margir nota 3G 

við internetið.  
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3.5  Viðskiptavinir 

 

Telja verður líklegt að notendur Skype hér á landi séu þeir sem sjá sér verulegan hag í að ná 

niður kostnaði við sína símanotkunn. Það er dýrast að hringja til útlanda og þar af leiðandi má 

gera ráð fyrir að notendur hringi mest með Skype til útlanda. Innanlands er Skype sennilega 

ekki mikið notað enda ekki dýrt að hringja úr heimasíma. Farsímafyrirtækið Tal er með tilboð 

á þjónustu með internet þjónustu og heimasíma saman og frítt að hringja í fastlínunúmer. Það 

má samt ætla að Skype í farsíma eigi möguleika á að ná útbreiðslu því þar má ætla að fólk geti 

sparað. Það mætti því ímynda sér að þetta gæti verið góður kostur fyrir farsímafyirrtækin að 

fjölga sínum viðskiptavinum og bjóða upp á svipaða þjónustu og 3 farsímafyrirtækið í 

Bretlandi er byrjað að bjóða.  

Gap getur myndast milli væntinga um þjónustu og skilning fyrirtækjanna á þessum 

væntingum. Aðal orsök þessa er að fyrirtækin skilja ekki nákvæmlega hverjar þessar 

væntingar eru (Bitner, 2006).  Þetta má heimfæra upp á Skype þar sem viðskiptavinir færu að 

búast við svona þjónustu. Hún er til, en farsímafyrirtækin virðast ekki sýna því áhuga að bjóða 

svona þjónustu og sum hafa beinlínis lýst yfir andstöðu við að hleypa þessari þjónsutu inn á 

sín net (Blau, 2006) trúlega af ótta við tekjumissi. Óskað var eftir svörum frá 

farsímafyrirtækjunum hvort þessi þjónusta yrði tekin upp hjá þeim í framtíðinni. Engin svör 

bárust frá Vodafone. Yfirlýsing kom frá Tal þar sem þeir segjast öðrum háðir um netaðgang 

og geti ekki sinnt þessu. Yfirlýsing kom frá Símanum þar sem lýst er yfir að þetta verði ekki 

skoðað. Harald Pétursson sölustjóri hjá Nova sýndi þessum málum mikinn áhuga og sagði að 

þeir fylgist vel með þessari þróun og mögulega yrði Skype í farsíma í boði hjá þeim. Hann 

álítur að stóru farsímafélögin verði tregari við að taka upp svona þjónustu vegna þess að þau 

muni missa tekjur með notkun Skype í farsíma.   

 Farsímafyrirtækin ættu að skoða vel hvort bjóða ætti slíka þjónustu vegna þess að stutt er í að 

þjónustan verði möguleg og ef fólk sér að það er hagstæðara að nota Skype í farsíma en sá 

möguleiki er ekki fyrir hendi hjá þeirra farsímafélagi þá finna viðskiptavinir sér aðrar leiðir til 

að fullnægja væntingum sínum. Þar mætti  til dæmis nefna aukna notkun Skype í tölvum. Til 

eru wifi símar og margir farsímar eru með wifi tengimöguleika. Svokölluðum heitum reitum 

fjölgar alltaf og þeir stækka. Hætta gæti skapast á að farsímafyrirtækin og þá sérstaklega þau 

stærri muni missa verulegar tekjur við þessar aðstæður. 
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Fjöldi notenda Skype í heiminum hefur aukist gífurlega en það eru ekki til tölur um notkun 

Íslendinga. Íslendingar eru vanalega mjög nýjungagjarnir og það má gera ráð fyrir að 

notendur Skype séu margir hér. Það er samt eitthvað sem þarf að rannsaka nánar. Nova býður 

til dæmis 3G  þjónustu og ákveðinn pakka í niðurhal. Grunnáskrift kostar 450 kr á mánuði og 

þá fylgir með 250 Mb í niðurhal á mánuði sem er í sjálfu sér ekki mikið en gæti dugað 

eitthvað fyrir Skype. Með notkun Skype í farsímanum er þá einungis verið að greiða 450 kr 

gjald á mánuði en önnur notkun með Skype þyrfti ekki að kosta ef hringt er í tölvu. Það virkar 

vel markaðslega ef eitthvað fæst ókeypis en raunin hjá 3 farsímafélaginu var að notkun 

annarar þjónsutu jókst og tekjurnar um leið (Prodhan, 2009) 

 

3.6  Markaðsaðgreining 

 

Nýir eiginleikar vöru eða þjónustu skapa ímynd umbóta og þannig vinnst tryggð neytandans 

sem metur þessa nýju eiginleika. Ókostirnir eru að hægt er á auðveldan hátt fyrir aðra að taka 

upp það sama, nema um sé að ræða verulegt forskot þess sem er fyrstur. (Kotler, 2006) 

 Markaðsaðgreining er mjög mikilvæg fyrir hnitmiðaða markaðssetningu og snýst um að 

nálgast meira þarfir neytenda því þarfirnar eru misjafnar og um leið hægt að bjóða 

aðgreindum hópum betri lausnir sniðnar að þeirra þörfum. Það mætti ímynda sér Pólverja á 

Íslandi sem trygga notendur Skype. Sem tryggir notendur Skype í farsíma myndu þeirra  

líklega kaupa aðra þjónustu símafyirrtækisins um leið. Með því að eiga trygga viðskiptavini 

sparast stórar upphæðir við að afla nýrra.    

Þarfirnar breytast svo með aldrinum og þá er mikilvægt að vera með tilbúnar lausnir handa 

tryggum hópum til að halda þeim í viðskiptum sem annars gætu flutt sig til annars 

símafyrirtækis ef hópurinn fær ekki lausn sinna mála hjá sínu símafyrirtæki.  

Um leið og við höfum aðgreinda hópa sem símafyrirtækin sinna er hægt að höfða til þeirra 

með mismunandi hætti þannig að markaðsherferð væri markvissari.  

Reynsla 3 farsímafyrirtækisins af því að nota Skype í farsíma ætti að geta nýst hér til að auka 

tekjur þess sem markaðsetti Skype í farsíma hér.   
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4.  PEST greining 

 

PEST er greining á pólitísku, hagfræðilegu, þjóðfélagslegu og tæknilegu umhverfi. Sumir 

þættir PEST hafa veruleg áhrif á markaði (Kotler, Wong, Saunders, & Armstrong, 2005). Það 

er nauðsynlegt að skoða þjóðfélagslega umgjörð rekstrarumhverfisins til að gera sér betur 

grein fyrir þeim þáttum sem geta haft áhrif á rekstrarumhverfi með tilliti til Skype í farsíma. 

 

4.1  Stjórnmál 

  

Pólitískt ástand hér á landi hefur verið mjög stöðugt síðustu árin og ekki miklar breytingar en 

líkur eru á að talsverðar breytingar verði núna. Áhrif þess á fjarskipti eru ekki líkleg vegna 

þess hversu mikilvæg fjarskipti eru samfélaginu á allan hátt. Alþingi setur lög landsins og 

setur starfsumhverfi og ramma fjarskiptamarkaðarins en framkvæmdir og eftirlit  heyra undir 

samgönguráðherra. Póst og fjarskiptastofnun annast eftirlit og gerir tillögur um breytingar ef 

þörf er á. Mikið af regluverki fjarskiptalaga kemur í dag frá Evrópu þar sem við tökum upp 

lög og reglur Evrópusambandsins. Breytingar hafa verið miklar á síðustu áratugum og ekki 

langt síðan ríkiseinokun ríkti á þessum markaði.  

 Póst og Fjarskiptastofnun  hefur veruleg áhrif á regluverk fjarskipta hérlendis.   

Meginhlutverk Póst- og fjarskiptastofnunar er að tryggja hagkvæma, örugga og aðgengilega 

fjarskipta- og póstþjónustu fyrir alla landsmenn í upplýsingasamfélagi nútímans (Póst og 

Fjarskiptastofnun, e.d.).    

Regluverk um fjarskiptaþjónustu ætti ekki að hafa áhrif á Skype í farsíma þar sem um er að 

ræða viðbótarþjónustu í gsm en ekki síma sem eingöngu byggir á Skype.   
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4.2  Hagkerfið 

 

Í dag er mikil óvissa í þjóðfélaginu og líklegt að símafélögin eigi eftir að finna fyrir samdrætti 

og líklegt að þau eigi eftir að draga úr þjónustu. Á hinn bóginn gæti þetta flýtti fyrir þróun 

Skype þar sem farsímafyrirtækin verða að finna leiðir til að sporna við og auka tekjur og það 

gæti gerst með Skype í farsíma og þá  aukinni notkun  í netkerfum þeirra.  

 

4.3  Félags- og menningarlegir þættir   

 

Félagslegar og menningarlegar breytingar hafa ekki verið miklar í gegnum tíðina en síðustu ár 

hafa margir erlendir ríkisborgarar flutt til landsins. Erlendir ríkisborgarar eru 7,6% 

landsmanna (Hagstofan, e.d.). Þetta fólk sem hefur flutt hingað á vini og ættingja í heimalandi 

sínu og líklegt að þetta fólk noti Skype til að tala við vini og ættingja í heimalandinu.  

  

4.4 Tækniatriði 

 

Tæknibreytingar eru mjög örar nú á tímum og hefðbundin símanotkun er að breytast og 

þróunin er hröð þar eins og annarsstaðar. Á tímabili áttu menn von á að samkeppni yrði við 

gervihnattasíma en eins og staðan er í dag á þróunin þar enn langt í land með að ógna 

landkerfum. Í dag bendir margt til að sum símafélögin líti á Skype og önnur slík 

samskiptaforrit sem ógnun og reyni að loka á slíka notkunn  (Blau, 2006). Þar sem símar 

verða alltaf öflugri er hægt að keyra öflugri forrit og ólíklegt að hægt verði að loka á það. Það 

væri því æskilegra fyrir símafélögin að nýta frekar tæknina og búa svo um hnútana að tæknin 

gefi af sér tekjur. Wifi símar gætu ógnað símafélögunum en þeir eru notaðir utan 

farsímakerfana.   

Ef hópurinn sem nýtir Skype í Skype á tölvunni sinni notar valkostinn að hringja með Skype 

úr farsímanum sínum, þá allavega fæst niðurhal og fyrir það er greitt með föstu áskriftargjaldi. 

Eins fæst skrefagjald.   
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5. SVÓT greining 

 

Skoða þarf áhrif Skype á rekstrarumhverfi og þar þarf að skoða innri og ytri þætti sem geta 

haft áhrif.  Styrkleikar og veikleikar rekstrarumhverfisins eru þeir þættir sem þarf að greina í 

fortíð og nútíð út frá þáttum eins og samval söluráða. 

Mikilvægt er að skoða tækifæri og ógnir í rekstrarumhverfinu. . 

SVÓT stendur fyrir S = styrkur V = veikleiki Ó = ógnun T = tækifæri.  

Svót-greining  er  geysiöflug aðferðafræði sem er fyrst og fremst notuð við greiningu á 

raunhæfi viðskiptahugmynda, ekki síst í nýsköpun þar sem ekki er hægt að styðjast við 

raunverulegar fyrirmyndir. Greiningin felst í því að kortleggja hverjir eru helstu styrkleikar,  

hverjir veikleikarnir, hvaða ógnanir steðja að  og hvaða sóknarfæri eru. Búinn er til listi með 

öllum helstu kostum, öllum helstu ókostum, helstu ógnunum við verkefnið og hver eru helstu 

tækifæri við þessa nýju tækni (Kotler, Wong, Saunders, & Armstrong, 2005) 

   

5.1  Styrkleikar 

 

 Skype í farsíma er einfalt í notkun.  

 Með Skype í farsíma ertu laus frá tölvunni. 

 Símtöl í síma erlendis um Skype eru á taxta landsins sem hringt er í. 

 Eykur tryggð viðskiptavina.  

 Nýtt væntanlegt 4G eða Wimax kerfi þýðir aukinn gagnahraða og þá um leið aukin 

gæði tals. 

 

5.2. Veikleikar 

 

 Gæði tals þegar Skype í farsíma er notað eru ekki jafn mikil og sé talað í venjulegan 

síma.  

 Með fjölgun þráðlausra neta og wifi síma má hringja algjörlega frítt með skype.  

 Margir farsímar í dag bjóða upp á bæði 3G og wifi. Má þar nefna Iphone.  
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  Hætta á vírusum 

 Hætta á að starfsfólk hljóti ekki nógu góða þjálfun á nýjan búnað og veiti því ekki 

nógu góða þjónustu 

 

5.3  Tækifæri 

 

Líklegt er að það fyrirtæki sem bætti þessari þjónustu við sína hefðbundnu 3G þjónustu taki 

viðskiptavini frá öðrum farsímafyrirtækjum 

Símakerfi væru einfaldari og ódýrari í rekstri þar sem samskiptin eru með hugbúnaði og 

uppfærsla á þeim þá einfaldari 

 

5.4  Ógnir 

 

Ef farsímafyrirtækin bregðast ekki við þessari nýju tækni getur það leitt til þess að þau missi 

stjórn á þróuninni og leiða þessa tækni og hafa af henni tekjur eins og 3 skypephone er 

hugsað.   

Það er mikil samkeppni á þessum markaði hvað varðar álagningu og gæði þjónustu og gera 

má ráð fyrir að samkeppni aukist. 

Erlend samkeppni gæti átt eftir að ógna símaþjónustu hér. Skype er ógnun við símafyrirtækin 

ef þau reyna ekki að fylgja þróuninni. Líklegt er að þráðlaus net verði algengari 

íbúðakverfum.  Þá eru wifi símar með innbygðu Skype ógnun  við rekstur farsímafyrirtækja. 
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6.  Markaðsrannsókn 

 

Viðfangsefni rannsóknarinnar er Skype og tenging Skype við farsímafyrirtækin á Íslandi. 

Fyrirtæki  starfandi á farsímamarkaðnum eru Síminn, Vodafone, Tal og Nova. Ætlunin er að 

skoða hvort farsímafyrirtækin ættu að bjóða upp á þjónustu Skype í farsíma. 

Í þessu verkefni var framkvæmd  markaðsrannsókn  til þess að kanna hvort fólk hafi notað 

Skype hugbúnað í tölvu.  

Nauðsynlegt er að skoða betur hvort þjóðin þekki Skype og hafi notað Skype í tölvunni heima 

hjá sér. Hverjir eru það sem nota Skype? Hvaða aldurshópar nota Skype? Nota bæði kynin 

Skype? Nota Íslendingar og útlendingar hér á landi Skype? Hvert er hringt með Skype? 

Á sama hátt vil ég kanna hvort fólk myndi nota Skype í farsíma.  
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7.  Aðferðir og hönnun rannsóknar 

 

Spurningalisti var sendur til nemenda í HÍ. Spurningarnar voru 11 talsins og þær má sjá í 

viðauka 1. Þýði rannsóknarinnar er þjóðin öll. Úrtakið er hentugleikaúrtak þeirra nemenda HÍ 

sem svöruðu spurningalistanum. Rannsóknin er þversniðsrannsókn/úrtaksrannsókn,  því verið 

er að skoða stöðu á ákveðnum tímapunkti. Engin rannsókn hefur verið gerð á þessu sviði áður 

og því engin fyrirliggjandi gögn til. Öll gögn sem unnið er með eru því frumgögn.     

  

7.1  Þátttakendur 

 

705 svör bárust og við yfirferð á þeim þurfti að eyða 6 svörum út vegna ágalla á svörum. 

Þátttakendur voru ekki flokkaðir eftir deildum en spurt um aldur, kyn og hvort þátttakandi 

væri Íslendingur eða ekki.  Mjög fáir svarendur reyndust vera erlendir ríkisborgarar eða 12 af 

699. Notuð heildar svör í rannsókninni eru 699 talsins. Mun fleiri konur svöruðu 

spurningalistanum og það vekur athygli hvað munurinn er mikill en sjá má hlutfall úrtaksins 

eftir kyni  á mynd 7.1.  

 

Mynd 7.1.  Kynskipting úrtaks 

 

Aldursskipting svarenda er ójöfn þar sem langstærsti hópur svarenda er á aldursbilinu 21-25 

ára. Til að geta unnið með aldurshópa í rannsókninni var gripið til þess ráðs að sameina 

aldurshópa 31 árs og eldri í einn hóp og annan hóp 25 ára og yngri. Þriðji hópurinn er svo 
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óbreyttur eða 26 til 30 ára.  Með þessu fengust þrír hópar sem reyndust vera mun jafnari að 

stærð og líta þeir út eins og sést á mynd 7.2.  

 

Mynd 7.2.  Aldurshópar sameinaðir 

Athyglisvert er að skoða hvernig svarendur dreifast á farsímafyrirtækin eins og sjá má á mynd 

7.3 og sjá hvernig þessi markaðsskipting er allt öðruvísi en rannsókn sem Póst og 

Fjarskiptastofnun gerði á fyrri helmingi ársins 2008 og sjá má á mynd 3.1 en þar eru Nova og 

Tal aðeins með örfá prósent af markaðnum. Ástæður þessa munar eru líklega fyrst og fremst 

þær að úrtakið er háskólanemar en ekki slembi úrtak úr þjóðskrá og því aldursskipting allt 

önnur.  

                             

Mynd 7.3.   Skipting farsímamarkaðarins apríl 2009 
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7.2  Mælitækið 

  

Spurningalisti (sjá viðauka) með ellefu spurningum var lagður fyrir í Háskóla Íslands.  

Spurning eitt var ætluð til að svara hjá hvaða farsímafyrirtæki þátttakandi er og spurning tvö 

til að kanna hvort þátttakandi hafi notað Skype. Spurning þrjú til fimm eiga að svara hvort 

þátttakendur hafi heyrt um Skype í farsíma og hvort og hvernig þátttakendur myndu nota 

Skype í farsíma. Spurningu sex var ætlað að kanna hvort þátttakandi væri bundinn hjá sínu 

farsímafyrirtæki og þá hversu lengi, vegna kaupa á farsíma.   Spurningu sjö er ætlað að kanna 

hvernig þátttakendur hringja til útlanda. Spurning átta er ætlað að kanna  ef Skype í farsíma 

væri í boði hjá öðru farsímafélagi en þínu hvort þú myndir flytja viðskiptin til þess 

farsímafyrirtækis.  Síðustu spurningarnar þrjár eru svo bakgrunnsspurningarnar.   

 

 

7.3  Framkvæmd 

 

Rannsóknin byggir á megindlegri aðferð. Spurningalistinn var settur upp á vefsíðunni 

createsurvey.com. Rannsóknin er framkvæmd á netinu. Haft var samband við  Guðrúnu 

Valgerði Bóasdóttur hjá Nemendaskrá og hún sá um að senda nemendum HÍ póst með hlekk á 

vefsíðuna createsurvey.com til að svara spurningalistanum. Spurningalistinn birtist í pósti 

nemenda 2. apríl.  
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8.  Greining gagna og úrvinnsla 

 

Gögnunum var hlaðið niður af vefsíðunni að viku liðinni og hófst þá úrvinnsla gagnanna.  

Fara þurfti yfir öll svörin og skoða hvort misræmi væri í svörum eða hvort vantaði svör og var 

þeim þá hent út úr gögnunum. Svörin síðan sett inn í SPSS og unnið með þau þar. Viðeigandi 

tölfræðipróf voru notuð eftir því sem við átti og var notast við krosstöflur með kí-kvaðrat,         

t-próf, fylgni og dreifigreiningu (ANOVA) í SPSS forritinu. t-próf var notað til að athuga 

hvort munur væri á milli tveggja hópa. Dreifigreining til að athuga hvort munur væri á 

meðaltölum fleiri en tveggja hópa. Fylgni var notuð til að mæla hvort tengsl væru á milli 

tveggja breyta.  Krosstöflur með kí-kvaðrat var notað til að athuga hvort tengsl væru á milli 

breyta í krosstöflum. Eftir að ofangreind próf höfðu verið framkvæmd  var sett fram lýsandi 

tölfræði fyrir hverja spurningu fyrir sig, sem notuð verður í niðurstöðum til að sýna á skýran 

hátt það sem í ljós kemur. Lýsandi tölfræði er sett fram í  stöpplaritum og fleira  
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9.  Niðurstöður 

Kaflinn fjallar um niðurstöður og ítarlegar niðurstöður. Í niðurstöðu kaflanum reynum við að 

svara rannsóknarspurningunum og ítarlegar niðurstöður taka á hverri spurningu.  

  

9.1 Helstu niðurstöður 

 

Mynd 9.1 sýnir niðurstöður úr rannsókninni þar sem munur reyndist milli aldurshópa.  Um 

65%  30 ára og yngri hafa notað Skype en hlutfallið er lægra hjá þeim sem eru 31 árs og eldri. 

Niðurstaða segir að 61,2% af heildinni hafa notað Skype í tölvu. Það er ljóst að Skype er mjög 

þekkt meðal þjóðarinnar. Það er ljóst að þegar  spurt er um mismunandi notkunnar leiðir 

Skype að verulegur fjöldi myndi nýta sér þá þjónustu en yngri kynslóðin er líklegri til þess. 

Það má sjá að yngri hóparnir eru fljótari að tileinka sér nýjungar en þegar spurt er hvernig 

þátttakendur hringja til útlanda þá nota eldrir hóparnir frekar heimasímann.   

 

Mynd 9.1  Samantekt rannsóknar niðurstaða 
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Þegar spurt er um hvort þátttakendur hafi heyrt um þann möguleika að nota Skype í farsíma 

að þá svara 25,3% játandi en sjá má á mynd 9.2 að verulegur munur er hvað fleiri karlar svara 

játandi en konur.19,4% kvenna hafa heyrt um þann möguleika að nota Skype í farsíma og 

45,1% karla heyrt um  þann möguleika að nota Skype í farsíma.   

 

 

Mynd 9.2  Samantekt rannsóknar niðurstaða 

 

9.2  Ítarlegar niðurstöður 

 

 Spurningalistann má sjá í viðauka 1. Spurningar 5 og 7 á listanum þurfti að skipta upp, hvorri 

í 5 spurningar og verða þær að meðhöndlast þannig í SPSS. Þannig verða spurningarnar 19 á 

listanum.  

Fjallað er um hverja spurningu fyrir sig og gert próf með tilliti til kyns og aldurs. Útlendingar 

sem svöruðu voru svo fáir að ekki var hægt að nota þá bakgrunnsbreytu. Töflur úr vinnslu 

SPSS við hverja spurningu eru vistaðar í viðauka 2  
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Tengsl eru milli aldurs þátttakanda þess hjá hvaða símafyrirtæki þátttakendur eru.(2(6, 

N=699) = 60,317; p = 0,000). Sjá töflu 13.3. 

 

Tafla 9.1. Skipting á farsímafyrirtæki 

 

Sjá má á töflu 9.1 að þeir sem eru yngri eru frekar í viðskiptum við Nova. Þeir sem eru eldri 

eru frekar í viðskiptum við Símann  og sama með Vodafone og nokkuð jöfn dreifing á  Tal. 

Tengsl eru milli kyns þátttakanda og þess hjá hvaða símafyrirtæki þátttakendur eru.(2(6, 

N=699) = 2,694; p = 0,441). Sjá töflu 13.4. 

Spurning 2: 

Tengsl eru milli aldurs þátttakenda og þess hvort þátttakendur hafi notað Skype.   

 (2(4, N=699) = 12,307; p = 0,015). Sjá töflu 13.7. 

65,7%  25 ára og yngri hafa notað Skype í tölvu, 64,8% 25 – 30 ára hafa notað Skype í tölvu 

og 53,6% 31 árs og eldri hafa notað Skype í tölvu.  

Þetta kemur heim og saman við þá hugmynd að þeir sem eru yngri eru nýjungagjarnari og eru 

fljótari að tileinka sér nýja hluti.  

Tengsl eru milli kyns þátttakenda og þess hvort þátttakendur hafi notað Skype.    

(2(6, N=699) = 0,814; p = 0,666). Sjá töflu 13.8. 

Spurning 3: 

Tengsl eru milli kyns þátttakenda og þess hvort þátttakendur hafi heyrt um þann möguleika að 

nota Skype í farsíma.   

 (2(1, N=699) = 43,453; p = 0,000). Sjá töflu 13.11 

Hvaða símafyrirtæki ert þú í viðskiptum við 

með farsímaþjónustu 25 ára og yngri 26 -  30 ára 31 árs og eldri

Nova 31,5% 15,8% 6,9%

Síminn 36,0% 37,6% 42,3%

Tal 12,9% 15,8% 13,7%

Vodafone 19,6% 30,9% 37,1%

1.  Hvaða símaf yrirt æki ert þú í viðskiptum við með farsímaþjónustu?  * 18. Hver er aldur þinn? Crosstabulat ion

90 26 17 133

67,7% 19,5% 12,8% 100,0%

31,5% 15,8% 6,9% 19,0%

103 62 105 270

38,1% 23,0% 38,9% 100,0%

36,0% 37,6% 42,3% 38,6%

37 26 34 97

38,1% 26,8% 35,1% 100,0%

12,9% 15,8% 13,7% 13,9%

56 51 92 199

28,1% 25,6% 46,2% 100,0%

19,6% 30,9% 37,1% 28,5%

286 165 248 699

40,9% 23,6% 35,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% wi thin 1. Hvaða
símafyri rtæki ert þú í

viðsk iptum við með
farsímaþjónus tu?

% wi thin 18. Hver er

aldur þinn?

Count

% wi thin 1. Hvaða
símafyri rtæki ert þú í

viðsk iptum við með
farsímaþjónus tu?

% wi thin 18. Hver er

aldur þinn?

Count

% wi thin 1. Hvaða
símafyri rtæki ert þú í

viðsk iptum við með
farsímaþjónus tu?

% wi thin 18. Hver er

aldur þinn?

Count

% wi thin 1. Hvaða
símafyri rtæki ert þú í

viðsk iptum við með
farsímaþjónus tu?

% wi thin 18. Hver er

aldur þinn?

Count

% wi thin 1. Hvaða
símafyri rtæki ert þú í

viðsk iptum við með
farsímaþjónus tu?

% wi thin 18. Hver er

aldur þinn?

Nova

S íminn

Tal

V odafone

1. Hvaða símafyrirtæki
ert þú í viðskiptum við

með farsím aþjónustu?

Total

25 ára
eða yngri 26 - 30 ára 31 eða eldri

18. Hver er a ldur þinn?

Total
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19,4% kvenna hafa heyrt um þann möguleika að nota Skype í farsíma og 45,1% karla heyrt 

um þann moguleika að nota Skype í farsíma. Samkvæmt þessu eru karlarnir nýjungagjarnari 

en konurnar. 

Tengsl eru milli aldurs þátttakenda og þess hvort þátttakendur hafi heyrt um þann möguleika 

að nota Skype í farsíma.   

(2(1, N=699) = 1,218; p = 0,544). Sjá töflu 13.12 

Spurning 4: 

 Er munur á aldri og því hve miklu eða litlu máli skiptir að geta notað Skype hjá þínu 

farsímafyrirtæki. 

(F(2, 696) = 0,212; p > 0,05) sjá töflu 13.13 

Er munur kyni og því hve miklu eða litlu máli skiptir að geta notað Skype hjá þínu farsímafyrirtæki.   

(t(697) = 0,467; p > 0,05) sjá töflu 13.14 

Spurning 5: 

Tengsl eru milli aldurs þátttakenda og þess ef Skype í farsíma væri í boði, hvort valið sé að 

hringja í Skype notendur erlendis. (2(2, N=699) = 25,494; p = 0,000.) Sjá töflu 13.17 

 Af þeim sem eru 25 ára og yngri svara 69,2% játandi    Í aldurshópnum 26 – 30 ára svara 

62,4% játandi. Af þeim semsem eru 31 árs og eldri svara 48,0% játandi Yngri hóparnir eru því 

jákvæðari fyrir að nota skype á þennan máta.  

Tengsl eru milli kyns þátttakenda og þess ef Skype í farsíma væri í boði, hvort valið sé að 

hringja í Skype notendur erlendis.   

(2(2, N=699) = 0,449; p = 0,503.) Sjá töflu 13.18 

Spurning 6: 

Tengsl eru milli kyns þátttakenda og þess ef Skype í farsíma væri í boði, hvort valið sé að 

hringja í farsíma með Skype.   

 (2(1, N=699) = 8,352; p = 0,004.) Sjá töflu 13.21 
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  36,1% kvenna svaraði því játandi að ef Skype farsíma væri í boði og velji að hringja í 

farsíma með skype en 48,8% karla svöruðu játandi. 

 Tengsl eru milli aldurs þátttakenda og þess ef Skype í farsíma væri í boði, hvort valið sé að 

hringja í farsíma með Skype. 

  (2(2, N=699) = 12,643; p = 0,002.) Sjá töflu 13.24. 

43,4% af þeim sem eru yngri en 25 ára svara játandi og 26 – 30 ára svipað. 30, 2% af þeim 

sem eru 31 árs og eldri svara játandi.   

Spurning 7: 

 Tengsl eru milli aldurs þátttakenda og þess ef Skype í farsíma væri í boði, hvort valið sé að 

hringja í fríum erlendis í Skype notendur hérlendis.  . 

 (2(2, N=699) = 26,128; p = 0,000.) Sjá töflu 13.27 

53,1% af þeim sem eru yngri en 25 ára svara játandi og 26 – 30 ára svipað. 32,7% af þeim 

sem eru 31 árs og eldri svara játandi. 

  Tengsl eru milli kyns þátttakenda og þess ef Skype í farsíma væri í boði, hvort valið sé að 

hringja í fríum erlendis í Skype notendur hérlendis. (2(2, N=699) = 0,139; p = 0,710) Sjá 

töflu 13.28 

 Spurning 8: 

Tengsl eru milli kyns þátttakenda og þess ef Skype í farsíma væri í boði, hvort valið sé að 

hringja i heimasíma eða farsíma hérlendis.    

 (2(1, N=699) = 8,397; p = 0,004.) Sjá töflu 13.31 

 29,2% kvenna svaraði því játandi að ef Skype farsíma væri í boði, hvort valið sé að hringja í 

farsíma með skype en 41,4% karla svöruðu játandi.  

Tengsl eru milli aldurs þátttakenda og þess ef Skype í farsíma væri í boði, hvort valið sé að 

hringja i heimasíma eða farsíma hérlendis.   

 (2(2, N=699) = 10,631; p = 0,005.) Sjá töflu 13.34 
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 34,6% af þeim sem eru yngri en 25 ára svara játandi. 38,8%  af þeim sem eru 26 – 30 ára 

svara játandi.  24,6% af þeim sem eru 31 árs og eldri svara játandi   

Spurning 9: 

Tengsl eru milli aldurs þátttakenda og þess ef Skype í farsíma væri í boði, hvort valið sé að 

hringja i heimasíma eða farsíma hérlendis. 

 (2(1, N=699) = 5,259; p = 0,072.) Sjá töflu 13.35 

Tengsl eru milli kyns þátttakenda og þess ef Skype í farsíma væri í boði, hvort valið sé að 

hringja i heimasíma eða farsíma hérlendis.  . 

 (2(1, N=699) = 0,509; p = 0,476.) Sjá töflu 13.36 

Spurning 10: 

Tengsl eru milli aldurs þátttakenda og þess hvort þátttakendur eru samningsbundnir hjá sínu 

farsímafyrirtæki.    

 (2(4, N=699) = 13,025; p = 0,011.) Sjá töflu 13.39Tafla 9.2.  Samningsbundinn og aldur 

 

Lítill hluti er samnigsbundinn og þá síður þeir sem eldri eru sjá töflu 9.2 

Tengsl eru milli kyns þátttakenda og þess hvort þátttakendur eru samningsbundnir hjá sínu 

farsímafyrirtæki.   

 (2(4, N=699) = 0,124; p = 0,940.) Sjá töflu 13.40 

 Spurning 11: 

Tengsl eru milli aldurs þátttakenda og þess að nota heimasímann til að hringja til útlanda.  . 

 (2(2, N=699) = 18,241; p = 0,000.) Sjá töflu 13.43 

Ert þú samningsbundinn hjá þínu 

farsímafyrirtæki 25 ára og yngri 26 -  30 ára 31 árs og eldri

Er ekki samningsbundinn 74,1% 81,2% 85,5%

Er samningsbundinn í styttri tíma en eitt ár 21,3% 16,4% 10,5%

Er samningsbundinn í lengri tíma en eitt ár 4,5% 2,4% 4,0%

10. E rt þú samningsbundinn hjá þínu f arsímafyrirt æki ? * 18. Hver er ald ur þinn? Crosst abulation

212 134 212 558

38,0% 24,0% 38,0% 100,0%

74,1% 81,2% 85,5% 79,8%

61 27 26 114

53,5% 23,7% 22,8% 100,0%

21,3% 16,4% 10,5% 16,3%

13 4 10 27

48,1% 14,8% 37,0% 100,0%

4, 5% 2,4% 4,0% 3,9%

286 165 248 699

40,9% 23,6% 35,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% with in 10. Ert þú

sam nings bundinn hjá

þínu farsímafyrirtæki ?

% with in 18. Hver er
aldur þ inn?

Count

% with in 10. Ert þú

sam nings bundinn hjá

þínu farsímafyrirtæki ?

% with in 18. Hver er

aldur þ inn?

Count

% with in 10. Ert þú

sam nings bundinn hjá

þínu farsímafyrirtæki ?

% with in 18. Hver er

aldur þ inn?

Count

% with in 10. Ert þú

sam nings bundinn hjá

þínu farsímafyrirtæki ?

% with in 18. Hver er

aldur þ inn?

Er  ekki  s amningsbundinn

er sam ningsbundin/ n í

styttri tím a en ei tt ár

er sam ningsbundin/ n í

lengri tíma en ei tt ár

10. Er t þú

sam ningsbundinn hjá

þínu farsímafyrirtæki ?

Total

25 ár a

eða y ngri 26 - 30 ára 31 eða e ldri

18. Hver er aldur þ inn?

Total
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 Af þeim sem eru 25 ára og yngri notar 36,7% símann heima til að hringja til útlanda. Í 

aldurshópnum 26 – 30 notar 41,8% símann heima til að hringja til útlanda. Af þeim sem eru 

31 árs og eldri notar 54,8% símann heima til að hringja til útlanda.  

Yngri hóparnir nota síður símann heima til að hringja til útlanda en þeir sem eldri eru.   

Tengsl eru milli kyns þátttakenda og þess að nota heimasímann til að hringja til útlanda.  . 

 (2(2, N=699) = 0,481; p = 0,488) Sjá töflu 13.44 

Spurning 12: 

Tengsl eru milli kyns þátttakenda og þess að nota farsíma til að hringja til útlanda.   

(2(1, N=699) = 10,699; p = 0,001.) Sjá töflu 13.47 

 20,9%  kvenna notar farsímann til að hringja til útlanda. 33,3% karla notar farsímann til að 

hringja til útlanda.  

Tengsl eru milli aldurs þátttakenda og þess að nota farsíma til að hringja til útlanda.    

(2(1, N=699) = 5,177; p = 0,075.) Sjá töflu 13.48 

Spurning 13: 

Tengsl eru milli aldurs þátttakenda og þess að nota Skype til að hringja til útlanda.    

(2(2, N=699) = 19,734; p = 0,000.) Sjá töflu 13.51 

 Af þeim sem eru 25 ára og yngri notar 48,3% Skype til að hringja til útlanda. Í aldurshópnum 

26 – 30 notar 38,8% símann heima til að hringja til útlanda. Af þeim sem eru 31 árs og eldri 

notar 29,4% símann heima til að hringja til útlanda.  

Yngri hóparnir nota frekar Skype til að hringja til útlanda en þeir sem eldri eru.   

Tengsl eru milli kyns þátttakenda og þess að nota Skype til að hringja til útlanda.    

(2(2, N=699) = 1,107; p = 0,293.) Sjá töflu 13.52 

Spurning 14: 

Tengsl eru milli aldurs þátttakenda og þess að hringja til útlanda með fyrirframgreiddu 

útlandasímakorti.   
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(2(2, N=699) = 2,539; p = 0,281) Sjá töflu 13.53 

Tengsl eru milli aldurs þátttakenda og þess að hringja til útlanda með fyrirfram greiddu 

útlandasímakorti.   

(2(2, N=699) = 0,109; p = 0,741) Sjá töflu 13.54 

Spurning 15: 

Tengsl eru milli aldurs þátttakenda og þess að  hringa aldrei til útlanda.    

(2(2, N=699) = 7,435; p = 0,024.) Sjá töflu 13.57 

 Af þeim sem eru 25 ára og yngri hringja 29,4% aldrei til útlanda. Í aldurshópnum 26 – 30  

hringja 23,0% aldrei til útlanda. Af þeim sem eru 31 árs og eldri hringja 19,4% aldrei til 

útlanda.  

Fleiri í yngri hópunum segjast aldrei hringja til útlanda   

Tengsl eru milli kyns þátttakenda og þess að  hringa aldrei til útlanda.   

(2(2, N=699) = 0,016; p = 0,900) Sjá töflu 13.58 

Spurning 16: 

Er fylgni milli aldurs þátttakenda og þess hve miklu eða litlu máli skiptir hvort skype í farsíma væri 

í boði hjá öðru farsímafyrirtæki en þínu og hversu líklegt væri að einstaklingar flytji þjónustuna til 

þess farsímafyrirtækis.  . 

(F(2, 696) = 0,658; p > 0,05) sjá töflu 13.59 

Er fylgni milli kyns þátttakenda og þess hve miklu eða litlu máli skiptir hvort skype í farsíma væri í 

boði hjá öðru farsímafyrirtæki en þínu og hversu líklegt væri að einstaklingar flytji þjónustuna til þess 

farsímafyrirtækis.    

(F(2, 696) = 0,171; p > 0,05) sjá töflu 13.60 
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10.  Ályktanir og tillögur 

Ljóst er að þjóðin  þekkir vel til vörumerkisins Skype og að mikill meirihluti þjóðarinnar hafi 

notað Skype í tölvu eða 61,2%. Sá möguleiki að setja Skype í farsíma er nýr af nálinni og má 

geta þess að Skype gaf út beta útgáfur fyrir fjöldann allan af farsímum í upphafi þessa árs 

þannig að það kom á óvart hvað margir könnuðust við þann möguleika eða 25,3% aðspurðra. 

Rannsóknin segir að stór hópur myndi nýta sér þjónustuna Skype í farsíma. Vörumerkið 

Skype er mjög þekkt og líklegt er að það megi nota til að markaðsetja það farsímafyrirtæki 

sem byði upp á Skype 

 Flest farsímafyrirtæki vita af Skype og og sum hræðast að missa tekjur (Blau, 2006) þar sem 

viðskiptavinir borgi lítið fyrir símtöl, en Silverman sagir að 3 farsímafélagið hafi aukið tekjur 

sínar um 20% með tilkomu Skype í farsíma hjá þeim. Hann segir að neytendur séu kvattir til 

að nota 3G nettenginguna og það hafi aukið notkunn annarrar þjónustu og tryggð 

viðskiptavina hafi aukist.   (Prodhan, 2009)  

Ef rétt reynist að 3 hafi tekist að auka tekjur sínar um 20% að þá er ljóst að þetta eru hlutur 

sem vert er að skoða.  

Það sést að yngri kynslóðin noti frekar nýja tækni  eins og  Skype í farsíma og  Það sést líka 

að karlar hafi frekar heyrt af Skype í farsíma og og myndu frekar nota skype í farsíma. 

Það mætti því helst ráðleggja Nova að taka upp þessa þjónustu þar sem þeir hafa markaðsett 

sína þjónustu áberandi á yngri kynslóðina sem passar við rannsóknina  
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11.  Takmarkanir 

 

Úrtakið eru þeir háskólanemar sem svara eins og áður hefur komið fram. Úrtak háskólanema 

er öðruvísi en ef tekið væri tilviljanakennt úrtak úr þjóðskrá. Aldursskipting er allt önnur þar 

sem háskólanemar eru flestir á aldrinum 20-25 ára og reynslan hefur sýnt að mun fleiri konur 

svara könnunum sem þessum en karlar. Gera má ráð fyrir að háskólanemar séu einnig 

nýjungagjarnari. Spurningalistinn var ekki prófaður á litlum hópi til að sjá hvort spurningar 

gætu valdið misskilningi en það hefði mátt bæta listann þannig og gera hann skiljanlegri. 

   

   

    .  
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12.  Viðauki 1  

 

Spurningalisti 

 

Könnun þessi er gerð af nemanda í Markaðs og alþjóðaviðskiptum í Háskóla Íslands.   

Könnunin er lögð fyrir nemendur  Háskóla Íslands. Markmiðið er að kanna viðhorf neytenda 

til mögulegrar viðbótar   þjónustu í farsíma þ. e. Skype í farsíma. Skype er forrit sem hægt er 

að hlaða niður í tölvu  og með Skype er hægt að tala við aðra Skype notendur hvar sem er í 

heiminum ókeypis.Með Skype í farsíma verður hægt að tala við aðra skype notendur mun 

ódýrara en með hefðbundinni farsímaþjónustu.  Vonast er til að þú sjáir þér fært að svara 

könnuninni og þökkum jafnframt fyrir þáttöku þína sem er afar mikilvæg. Svörun á 

könnuninni tekur nokkrar  mínútur og munu svör ekki verða rakin til einstaklinga. Könnun 

þessi er eingöngu ætluð þeim sem eru með fasíma.     

 Með kveðju og þakklæti fyrir svörunina  Sigurður Ísleifsson   

(This research is done by a student in Marketing and international business at the university 

of Iceland. The thought is to research consumers ideas about a new service like Skype in 

mobile phones would influence consumers choice of mobile phone companies. Skype is a 

program you can download to your computer to make calls to others using Skype free of 

charge everywhere in the world. With skype in mobile phones it is possible to make much 

cheaper phone calls We hope you will be able to reply this research and would like to thank 

you for your participation. It should only take a few minutes to finish and the result and the 

reply will not be traced to the replier. The research is only for those having a mobile phone)  

  

1. Hvaða símafyrirtæki ert þú í viðskiptum við með farsímaþjónustu? (At which mobile 

phone company do you have your mobile phone) 

1 □ Nova 

2 □ Síminn 

3 □ Tal 

4 □ Vodafone 
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2.  Hefur þú notað Skype í tölvunni þinni? (Have you ever used Skype on your computer?) 

1 □ Já (yes) 

2 □ Nei (No) 

3 □Veit ekki (don‘t know) 

3. Hefur þú heyrt um þann möguleika að nota skype í farsímum? (Have you heard of the 

posibility to use skype on your mobile phone?) 

1 □ Já (yes) 

2 □ Nei (no) 

4. Hversu miklu eða litlu máli skiptir það þig að geta notað Skype hjá þínu 

farsímafyrirtæki?(How importand would it bee for you to be able to use Skype on your 

mobile phone?) 

1 □ Mjög miklu máli (very important) 

2 □ Frekar miklu máli (rather important) 

3 □ Hvorki miklu né litlu máli (neither important or unimportant) 

4 □ Frekar litlu máli (rather unimportant) 

5 □ Mjög litlu máli (very unimportant) 

 

5.  Ef Skype í farsíma væri í boði . Merktu við þá svarmöguleika sem eiga við. (If Skype 

mobile was avalable. Mark wich posibilities are applicable) 

1 □ hringja í skype notendur erlendis (call to Skype users abroad)  

2 □ hringja í farsíma með Skype  (call mobile phones with Skype ) 

3 □ hringja í fríum erlendis í Skype notendur hérlendis (call with Skype from abroad to skype 

users in Iceland) 

 4 □ hringja i heimasíma eða farsíma hérlendis (call homephone or mobile phones in Iceland) 
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5 □ hringja í heimasíma eða farsíma erlendis (call homephone or mobile phones abroad) 

 

6. Ert þú samningsbundinn hjá þínu farsímafyrirtæki ?(á til dæmis við ef fólk er bundið 

vegna kaupa á farsíma) (do you have a binding agreement with your mobile phone company 

if you bought your mobile phone on monthly payments?) 

1 □ er ekki samningsbundin/n (no binding agreement) 

2 □ er samningsbundin/n í styttri tíma en eitt ár (binding agreement less than a year) 

3 □ er samningsbundin/n í lengri tíma en eitt ár (binding agreement more than a year) 

 

 7. Hverja af eftirtöldum kostum notar þú til að hringja til útlanda (Wich of the 

posibilities do you use to call abroad?) 

1 □ Símann heima (home phone) 

2□ Farsímann (mobile phone) 

3 □ Skype  

4□ Fyrirfram greitt útlanda símakort, AtlasFrelsi (Prepaid International calling card) 

5□ Hringi aldrei til útlanda (I do never call abroad) 

 

8. Ef skype í farsíma væri í boði hjá öðru farsímafyrirtæki en þínu hversu líklegt væri 

að þú flyttir þjónustuna til þess farsímafyrirtækis? (Í dag er hægt að setja Skype upp á 

farsíma og í Bretlandi er farsímafyrirtæki sem býður farsíma með uppsettu Skype) (If 

Skype on mobile phone service where offered at your mobile phone company, is it likely you 

would transfer your service to that mobile phone company(to day it is possible to set Skype up 

on mobile phones and in UK there is a mobile phone company offering service with  Skype 

setup on mobile phones ) 

1 □ Mjög líklegt (very likely) 

2 □ Frekar líklegt (rather likely) 



    44 
 

3 □ Hvorki líklegt né ólíklegt (neighter likely or unlikely) 

4 □ Frekar ólíklegt (rather unlikely) 

5 □ Mjög ólíklegt (very unlikely) 

 

 

 

9. Hvert er kyn þitt? (What is your gender?) 

1 □ Kona (female) 

2 □ Karl (male) 

 

10. Hver er aldur þinn? (what is your age?) 

1 □ 20 ára eða yngri (20 years old or younger) 

2 □ 21 – 25 ára  (years old)   

3 □ 26 – 30 ára (years old)   

4 □ 31 – 39 ára (years old)   

5  □ 40 – 49 ára (years old)   

6 □ 50 – 59 ára (years old)   

7 □ 60 ára og eldri (years old or older)   

 

11. Ertu íslenskur ríkisborgari (Are you Icelandic citizen?) 

1□ Já (yes) 

2□ Nei (no) 
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13.  Viðauki 2 

Tafla 13.1 Spurning 1 með tilliti til aldurs. 

 

Tafla 13.2 Spurning 1 með tilliti til aldurs. 

 

Tafla 13.3  Spurning 1 með tilliti til aldurs. 

 

Case Processing Summary

699 100,0% 0 ,0% 699 100,0%

1. Hv aða símaf y rirtæki

ert þú í v iðskiptum við

með f arsímaþjónustu?  *

18. Hv er er aldur þinn?

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

1. Hvaða símafyrirtæki ert þú í viðskiptum við með farsímaþjónustu?  * 18. Hver er aldur þinn? Crosstabulation

90 26 17 133

67,7% 19,5% 12,8% 100,0%

31,5% 15,8% 6,9% 19,0%

103 62 105 270

38,1% 23,0% 38,9% 100,0%

36,0% 37,6% 42,3% 38,6%

37 26 34 97

38,1% 26,8% 35,1% 100,0%

12,9% 15,8% 13,7% 13,9%

56 51 92 199

28,1% 25,6% 46,2% 100,0%

19,6% 30,9% 37,1% 28,5%

286 165 248 699

40,9% 23,6% 35,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within 1. Hvaða

símaf y rirtæki ert  þú í

v iðskiptum v ið með

f ars ímaþjónustu?

% within 18. Hv er er

aldur þinn?

Count

% within 1. Hvaða

símaf y rirtæki ert  þú í

v iðskiptum v ið með

f ars ímaþjónustu?

% within 18. Hv er er

aldur þinn?

Count

% within 1. Hvaða

símaf y rirtæki ert  þú í

v iðskiptum v ið með

f ars ímaþjónustu?

% within 18. Hv er er

aldur þinn?

Count

% within 1. Hvaða

símaf y rirtæki ert  þú í

v iðskiptum v ið með

f ars ímaþjónustu?

% within 18. Hv er er

aldur þinn?

Count

% within 1. Hvaða

símaf y rirtæki ert  þú í

v iðskiptum v ið með

f ars ímaþjónustu?

% within 18. Hv er er

aldur þinn?

Nov a

Síminn

Tal

Vodaf one

1.  Hv aða símaf y rirtæki

ert þú í v iðskiptum v ið

með f arsímaþjónustu?

Total

25 ára

eða y ngri 26 - 30 ára 31 eða eldri

18.  Hv er er aldur þinn?

Total

Chi-Square Tests

60,317a 6 ,000

63,234 6 ,000

40,906 1 ,000

699

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) hav e expected count less than 5. The

minimum expected count is  22,90.

a.  
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Tafla 13.4 Spurning 1 með tilliti til kyns. 

 

Tafla 13.5  Spurning 2 með tilliti til aldurs. 

 

Tafla 13.6  Spurning 2 með tilliti til aldurs. 

 

 

 

 

Chi-Square Tests

2,694a 3 ,441

2,597 3 ,458

1,113 1 ,292

699

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Assoc iation

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) hav e expected count less than 5. The

minimum expected count is  22,48.

a.  

Case Processing Summary

699 100,0% 0 ,0% 699 100,0%

2.  Hefur þú notað

Sky pe í  tölvunni þinni? *

18.  Hv er er aldur þinn?

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

2.   Hefur þú notað Skype í tölvunni þinni? * 18. Hver er aldur þinn? Crosstabulation

188 107 133 428

43,9% 25,0% 31,1% 100,0%

65,7% 64,8% 53,6% 61,2%

98 58 113 269

36,4% 21,6% 42,0% 100,0%

34,3% 35,2% 45,6% 38,5%

0 0 2 2

,0% ,0% 100,0% 100,0%

,0% ,0% ,8% ,3%

286 165 248 699

40,9% 23,6% 35,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within 2.  Hef ur

þú notað Sky pe í

tölv unni þinni?

% within 18. Hv er

er aldur þinn?

Count

% within 2.  Hef ur

þú notað Sky pe í

tölv unni þinni?

% within 18. Hv er

er aldur þinn?

Count

% within 2.  Hef ur

þú notað Sky pe í

tölv unni þinni?

% within 18. Hv er

er aldur þinn?

Count

% within 2.  Hef ur

þú notað Sky pe í

tölv unni þinni?

% within 18. Hv er

er aldur þinn?

Já

Nei

v eit ekki

2.   Hefur þú notað

Sky pe í  tölvunni

þinni?

Total

25 ára

eða y ngri 26 - 30 ára 31 eða eldri

18.  Hv er er aldur þinn?

Total
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Tafla 13.7  Spurning 2 með tilliti til aldurs. 

 

Tafla 13.8  Spurning 2 með tilliti til kyns. 

 

 

 

Tafla 13.9  Spurning 3 með tilliti til kyns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi-Square Tests

12,307a 4 ,015

12,773 4 ,012

8,820 1 ,003

699

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Assoc iation

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

3 cells (33,3%) have expected count  less than 5.  The

minimum expected count is  ,47.

a.  

Chi-Square Tests

,814a 2 ,666

1,264 2 ,532

,098 1 ,754

699

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Assoc iation

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

2 cells (33,3%) have expected count  less than 5.  The

minimum expected count is  ,46.

a.  

Case Processing Summary

699 100,0% 0 ,0% 699 100,0%

3. Hef ur þú hey rt  um

þann möguleika að

nota skype í  f arsímum? 

* 17. Hv ert er ky n þitt?

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases
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Tafla 13.10  Spurning 3 með tilliti til kyns. 

 

Tafla 13.11  Spurning 3 með tilliti til kyns. 

 

Tafla 13.12  Spurning 3 með tilliti til aldurs. 

 

 

 

3.  Hefur þú heyrt um þann möguleika að nota skype í farsímum?  * 17. Hvert er kyn þitt?

Crosstabulation

104 73 177

58,8% 41,2% 100,0%

19,4% 45,1% 25,3%

433 89 522

83,0% 17,0% 100,0%

80,6% 54,9% 74,7%

537 162 699

76,8% 23,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within 3. Hef ur þú hey rt

um þann möguleika að

nota sky pe í  f ars ímum?

% within 17. Hv ert er ky n

þitt?

Count

% within 3. Hef ur þú hey rt

um þann möguleika að

nota sky pe í  f ars ímum?

% within 17. Hv ert er ky n

þitt?

Count

% within 3. Hef ur þú hey rt

um þann möguleika að

nota sky pe í  f ars ímum?

% within 17. Hv ert er ky n

þitt?

Já

Nei

3.  Hef ur þú hey rt  um

þann möguleika að

nota sky pe í  f ars ímum?

Total

Kona Karl

17.  Hv ert er ky n þitt?

Total

Chi-Square Tests

43,453b 1 ,000

42,104 1 ,000

40,183 1 ,000

,000 ,000

43,390 1 ,000

699

Pearson Chi-Square

Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear

Assoc iation

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

Exact  Sig.

(2-sided)

Exact  Sig.

(1-sided)

Computed only  f or a 2x2 tablea.  

0 cells (,0%) hav e expected count less than 5. The minimum expected count  is

41,02.

b.  

Chi-Square Tests

1,218a 2 ,544

1,200 2 ,549

,056 1 ,813

699

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) hav e expected count less than 5. The

minimum expected count is  41,78.

a.  
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Tafla 13.13 Spurning 4 með tilliti til aldurs 

 

Tafla 13.14 Spurning 4 með tilliti til kyns 

 

Tafla 13.15  Spurning 5 með tilliti til aldurs 

 

ANOVA

4. Hv ersu miklu eða lit lu máli skiptir það þig að geta notað Sky pe hjá þínu

f arsímaf yrirtæki?

,736 2 ,368 ,212 ,809

1205,010 696 1,731

1205,745 698

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Independent Samples Test

,705 ,401 ,467 697 ,640 ,05511 ,11788 -,17633 ,28655

,458 257,377 ,647 ,05511 ,12037 -,18193 ,29215

Equal variances

assumed

Equal variances

not  assumed

4. Hv ersu mik lu eða litlu

máli skipt ir það þig að

geta notað Sky pe hjá

þínu f arsímaf y rirtæki?

F Sig.

Lev ene's Test for

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  f or Equality  of  Means

Case Processing Summary

699 100,0% 0 ,0% 699 100,0%

5. Ef Skype í  f arsíma

v æri í boði .Vel að

hringja í  Sky pe

notendur erlendis?. *

18.  Hv er er aldur þinn?

N Percent N Percent N Percent

Valid Miss ing Total

Cases
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Tafla 13.16  Spurning 5 með tilliti til aldurs

 

 

Tafla 13.17 Spurning 5 með tilliti til aldurs 

 

Tafla 13.18  Spurning 5 með tilliti til kyns. 

 
 

5. Ef Skype í farsíma væri í boði .Vel að hringja í Skype notendur erlendis?. * 18. Hver er aldur þinn?

Crosstabulation

198 103 119 420

47,1% 24,5% 28,3% 100,0%

69,2% 62,4% 48,0% 60,1%

88 62 129 279

31,5% 22,2% 46,2% 100,0%

30,8% 37,6% 52,0% 39,9%

286 165 248 699

40,9% 23,6% 35,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within 5. Ef  Sky pe í

f ars íma v æri í boði .

Vel að hringja í  Sky pe

notendur erlendis?.

% within 18. Hv er er

aldur þinn?

Count

% within 5. Ef  Sky pe í

f ars íma v æri í boði .

Vel að hringja í  Sky pe

notendur erlendis?.

% within 18. Hv er er

aldur þinn?

Count

% within 5. Ef  Sky pe í

f ars íma v æri í boði .

Vel að hringja í  Sky pe

notendur erlendis?.

% within 18. Hv er er

aldur þinn?

Já

Nei

5.  Ef  Skype í f arsíma

v æri í boði .Vel að

hringja í  Sky pe

notendur erlendis?.

Total

25 ára

eða y ngri 26 - 30 ára 31 eða eldri

18.  Hv er er aldur þinn?

Total

Chi-Square Tests

25,494a 2 ,000

25,478 2 ,000

24,694 1 ,000

699

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) hav e expected count less than 5. The

minimum expected count is  65,86.

a.  

Chi-Square Tests

,449b 1 ,503

,335 1 ,563

,451 1 ,502

,523 ,282

,448 1 ,503

699

Pearson Chi-Square

Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear

Assoc iation

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

Exact  Sig.

(2-sided)

Exact  Sig.

(1-sided)

Computed only  f or a 2x2 tablea.  

0 cells (,0%) hav e expected count less than 5. The minimum expected count  is

64,66.

b.  
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Tafla 13.19  Spurning 6 með tilliti til kyns 

 

Tafla 13.20  Spurning 6 með tilliti til kyns 

 

Tafla 13.21  Spurning 6 með tilliti til kyns 

 

 

 

Case Processing Summary

699 100,0% 0 ,0% 699 100,0%

6. Ef  Skype í farsíma væri í

boði. Vel að hringja í

f ars íma með Sky pe? * 17.

Hv ert  er ky n þit t?

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

6.  Ef Skype í farsíma væri í  boði. Vel að hringja í farsíma með Skype? * 17.  Hvert er kyn þitt?

Crosstabulation

194 79 273

71,1% 28,9% 100,0%

36,1% 48,8% 39,1%

343 83 426

80,5% 19,5% 100,0%

63,9% 51,2% 60,9%

537 162 699

76,8% 23,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within 6. Ef  Sky pe í

f ars íma v æri í boði.

Vel að hringja í

f ars íma með Sky pe?

% within 17. Hvert er

ky n þitt?

Count

% within 6. Ef  Sky pe í

f ars íma v æri í boði.

Vel að hringja í

f ars íma með Sky pe?

% within 17. Hvert er

ky n þitt?

Count

% within 6. Ef  Sky pe í

f ars íma v æri í boði.

Vel að hringja í

f ars íma með Sky pe?

% within 17. Hvert er

ky n þitt?

Já

Nei

6.  Ef  Skype í farsíma væri í

boði. Vel að hringja í

f ars íma með Sky pe?

Total

Kona Karl

17.  Hv ert  er ky n þitt?

Total

Chi-Square Tests

8,352b 1 ,004

7,830 1 ,005

8,227 1 ,004

,004 ,003

8,340 1 ,004

699

Pearson Chi-Square

Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear

Assoc iation

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

Exact  Sig.

(2-sided)

Exact  Sig.

(1-sided)

Computed only  f or a 2x2 tablea.  

0 cells (,0%) hav e expected count less than 5. The minimum expected count  is

63,27.

b.  
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Tafla 13.22  Spurning 6 með tilliti til aldurs 

 

Tafla 13.23  Spurning 6  með tilliti til aldurs 

 

Tafla 13.24  Spurning 6 með tilliti til aldurs 

 

Case Processing Summary

699 100,0% 0 ,0% 699 100,0%

6. Ef Skype í farsíma væri í

boði. Vel að hringja í

f arsíma með Sky pe? * 18.

Hv er er aldur þinn?

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

6. Ef Skype í farsíma væri í boði.  Vel að hringja í  farsíma með Skype? * 18. Hver er aldur þinn? Crosstabulation

124 74 75 273

45,4% 27,1% 27,5% 100,0%

43,4% 44,8% 30,2% 39,1%

162 91 173 426

38,0% 21,4% 40,6% 100,0%

56,6% 55,2% 69,8% 60,9%

286 165 248 699

40,9% 23,6% 35,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within 6. Ef  Sky pe í

f ars íma v æri í boði.

Vel að hringja í

f ars íma með Sky pe?

% within 18. Hver er

aldur þinn?

Count

% within 6. Ef  Sky pe í

f ars íma v æri í boði.

Vel að hringja í

f ars íma með Sky pe?

% within 18. Hver er

aldur þinn?

Count

% within 6. Ef  Sky pe í

f ars íma v æri í boði.

Vel að hringja í

f ars íma með Sky pe?

% within 18. Hver er

aldur þinn?

Já

Nei

6.  Ef  Skype í f arsíma væri í

boði. Vel að hringja í

f ars íma með Sky pe?

Total

25 ára

eða y ngri 26 - 30 ára 31 eða eldri

18.  Hv er er aldur þinn?

Total

Chi-Square Tests

12,643a 2 ,002

12,859 2 ,002

9,203 1 ,002

699

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) hav e expected count less than 5. The

minimum expected count is  64,44.

a.  
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Tafla 13.25  Spurning 7 með tilliti til aldurs 

 

Tafla 13.26  Spurning 7 með tilliti til aldurs 

 

Tafla 13.27  Spurning 7 með tilliti til aldurs 

 

 

 

Case Processing Summary

699 100,0% 0 ,0% 699 100,0%

7. Ef  Skype í farsíma væri í

boði. Vel að hringja í  f ríum

erlendis í Sky pe notendur

hérlendis? * 18. Hv er er

aldur þinn?

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

7.  Ef Skype í farsíma væri í boði.  Vel að hringja í  fríum erlendis í Skype notendur hérlendis? * 18.  Hver er aldur

þinn? Crosstabulation

152 86 81 319

47,6% 27,0% 25,4% 100,0%

53,1% 52,1% 32,7% 45,6%

134 79 167 380

35,3% 20,8% 43,9% 100,0%

46,9% 47,9% 67,3% 54,4%

286 165 248 699

40,9% 23,6% 35,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within 7. Ef  Sky pe í

f ars íma v æri í boði.

Vel að hringja í  f ríum

erlendis í Sky pe

notendur hérlendis?

% within 18. Hver er

aldur þinn?

Count

% within 7. Ef  Sky pe í

f ars íma v æri í boði.

Vel að hringja í  f ríum

erlendis í Sky pe

notendur hérlendis?

% within 18. Hver er

aldur þinn?

Count

% within 7. Ef  Sky pe í

f ars íma v æri í boði.

Vel að hringja í  f ríum

erlendis í Sky pe

notendur hérlendis?

% within 18. Hver er

aldur þinn?

Já

Nei

7.  Ef  Skype í f arsíma væri í

boði. Vel að hringja í f ríum

erlendis í Sky pe notendur

hérlendis?

Total

25 ára

eða y ngri 26 - 30 ára 31 eða eldri

18.  Hv er er aldur þinn?

Total

Chi-Square Tests

26,128a 2 ,000

26,552 2 ,000

21,786 1 ,000

699

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) hav e expected count less than 5. The

minimum expected count is  75,30.

a.  
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Tafla 13.28  Spurning 7 með tilliti til kyns 

 

Tafla 13.29  Spurning 8  með tilliti til kyns. 

 

Tafla 13.30  Spurning 8  með tilliti til kyns. 

 

Chi-Square Tests

,139b 1 ,710

,080 1 ,778

,138 1 ,710

,720 ,388

,138 1 ,710

699

Pearson Chi-Square

Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear

Assoc iation

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

Exact  Sig.

(2-sided)

Exact  Sig.

(1-sided)

Computed only  f or a 2x2 tablea.  

0 cells (,0%) hav e expected count less than 5. The minimum expected count  is

73,93.

b.  

Case Processing Summary

699 100,0% 0 ,0% 699 100,0%

8. Ef  Skype í f arsíma

v æri í boði. Vel að

hringja i heimasíma

eða f ars íma hérlendis?

* 17. Hv ert er ky n þitt?

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

8. Ef Skype í farsíma væri í  boði. Vel að hringja i heimasíma eða farsíma hérlendis? * 17. Hvert

er kyn þitt? Crosstabulation

157 67 224

70,1% 29,9% 100,0%

29,2% 41,4% 32,0%

380 95 475

80,0% 20,0% 100,0%

70,8% 58,6% 68,0%

537 162 699

76,8% 23,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within 8. Ef  Sky pe í

f ars íma v æri í boði. Vel

að hringja i heimasíma

eða f ars íma hérlendis?

% within 17. Hvert er

ky n þitt?

Count

% within 8. Ef  Sky pe í

f ars íma v æri í boði. Vel

að hringja i heimasíma

eða f ars íma hérlendis?

% within 17. Hvert er

ky n þitt?

Count

% within 8. Ef  Sky pe í

f ars íma v æri í boði. Vel

að hringja i heimasíma

eða f ars íma hérlendis?

% within 17. Hvert er

ky n þitt?

Já

Nei

8.  Ef  Skype í farsíma

v æri í boði. Vel að

hringja i heimasíma

eða f ars íma hérlendis?

Total

Kona Karl

17.  Hv ert  er ky n þitt?

Total
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Tafla 13.31  Spurning 8  með tilliti til kyns.

 

 

Tafla 13.32   Spurning 8 með tilliti til aldurs. 

 

Tafla 13.33  Spurning 8  með tilliti til aldurs. 

 

Chi-Square Tests

8,397b 1 ,004

7,850 1 ,005

8,159 1 ,004

,005 ,003

8,385 1 ,004

699

Pearson Chi-Square

Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear

Assoc iation

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

Exact  Sig.

(2-sided)

Exact  Sig.

(1-sided)

Computed only  f or a 2x2 tablea.  

0 cells (,0%) hav e expected count less than 5. The minimum expected count  is

51,91.

b.  

Case Processing Summary

699 100,0% 0 ,0% 699 100,0%

8. Ef  Skype í farsíma

v æri í boði. Vel að

hringja i heimasíma

eða f ars íma hérlendis?

* 18. Hv er er aldur þinn?

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

8.  Ef Skype í farsíma væri í boði.  Vel að hringja i  heimasíma eða farsíma hérlendis? * 18. Hver er aldur þinn?

Crosstabulation

99 64 61 224

44,2% 28,6% 27,2% 100,0%

34,6% 38,8% 24,6% 32,0%

187 101 187 475

39,4% 21,3% 39,4% 100,0%

65,4% 61,2% 75,4% 68,0%

286 165 248 699

40,9% 23,6% 35,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within 8. Ef  Sky pe í

f ars íma v æri í boði. Vel

að hringja i heimasíma

eða f ars íma hérlendis?

% within 18. Hver er

aldur þinn?

Count

% within 8. Ef  Sky pe í

f ars íma v æri í boði. Vel

að hringja i heimasíma

eða f ars íma hérlendis?

% within 18. Hver er

aldur þinn?

Count

% within 8. Ef  Sky pe í

f ars íma v æri í boði. Vel

að hringja i heimasíma

eða f ars íma hérlendis?

% within 18. Hver er

aldur þinn?

Já

Nei

8.  Ef  Skype í f arsíma

v æri í boði. Vel að

hringja i heimasíma

eða f ars íma hérlendis?

Total

25 ára

eða y ngri 26 - 30 ára 31 eða eldri

18.  Hv er er aldur þinn?

Total
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Tafla 13.34  Spurning 8  með tilliti til aldurs. 

 

Tafla 11.35  Spurning 9 með tilliti til aldurs 

 

 

Tafla 13.36  Spurning 9 með tilliti til kyns 

 

Tafla 13.37  Spurning 10  með tilliti til aldurs. 

 

Chi-Square Tests

10,631a 2 ,005

10,816 2 ,004

5,748 1 ,017

699

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Assoc iation

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) hav e expected count less than 5. The

minimum expected count is  52,88.

a.  

Chi-Square Tests

5,259a 2 ,072

5,285 2 ,071

5,109 1 ,024

699

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Assoc iation

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) hav e expected count less than 5. The

minimum expected count is  70,34.

a.  

Chi-Square Tests

,509b 1 ,476

,388 1 ,533

,507 1 ,476

,526 ,266

,508 1 ,476

699

Pearson Chi-Square

Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear

Assoc iation

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

Exact  Sig.

(2-sided)

Exact  Sig.

(1-sided)

Computed only  f or a 2x2 tablea.  

0 cells (,0%) hav e expected count less than 5. The minimum expected count  is

69,06.

b.  

Case Processing Summary

699 100,0% 0 ,0% 699 100,0%

10. Ert þú

samningsbundinn hjá

þínu f arsímaf yrirtæki ? *

18.  Hv er er aldur þinn?

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases
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Tafla 13.38  Spurning 10  með tilliti til aldurs. 

 

 

Tafla 13.39  Spurning 10  með tilliti til aldurs. 

 

10. Ert þú samningsbundinn hjá þínu farsímafyrirtæki ? * 18.  Hver er aldur þinn? Crosstabulation

212 134 212 558

38,0% 24,0% 38,0% 100,0%

74,1% 81,2% 85,5% 79,8%

61 27 26 114

53,5% 23,7% 22,8% 100,0%

21,3% 16,4% 10,5% 16,3%

13 4 10 27

48,1% 14,8% 37,0% 100,0%

4,5% 2,4% 4,0% 3,9%

286 165 248 699

40,9% 23,6% 35,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within 10. Ert þú

samningsbundinn hjá

þínu f arsímaf y rirtæki ?

% within 18. Hver er

aldur þinn?

Count

% within 10. Ert þú

samningsbundinn hjá

þínu f arsímaf y rirtæki ?

% within 18. Hver er

aldur þinn?

Count

% within 10. Ert þú

samningsbundinn hjá

þínu f arsímaf y rirtæki ?

% within 18. Hver er

aldur þinn?

Count

% within 10. Ert þú

samningsbundinn hjá

þínu f arsímaf y rirtæki ?

% within 18. Hver er

aldur þinn?

Er ekki samningsbundinn

er samningsbundin/n í

sty t tri t íma en eit t ár

er samningsbundin/n í

lengri tíma en eitt  ár

10.  Ert þú

samningsbundinn hjá

þínu f arsímaf y rirtæki ?

Total

25 ára

eða y ngri 26 - 30 ára 31 eða eldri

18.  Hv er er aldur þinn?

Total

Chi-Square Tests

13,025a 4 ,011

13,509 4 ,009

7,337 1 ,007

699

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Assoc iation

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) hav e expected count less than 5. The

minimum expected count is  6,37.

a.  
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Tafla 13.40  Spurning 10 með tilliti til kyns 

 

Tafla 13.41 Spurning 11  með tilliti til aldurs. 

 

Tafla 13.42 Spurning 11 með tilliti til aldurs. 

 

Chi-Square Tests

,124a 2 ,940

,122 2 ,941

,035 1 ,852

699

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Assoc iation

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) hav e expected count less than 5. The

minimum expected count is  6,26.

a.  

Case Processing Summary

699 100,0% 0 ,0% 699 100,0%

11. Hv erja af  ef t irtöldum

kostum notar þú til að

hringja t il útlanda?

Símann heima? * 18.

Hv er er aldur þinn?

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

11. Hverja af eftirtöldum kostum notar þú til að hringja til útlanda? Símann heima? * 18. Hver er aldur þinn?

Crosstabulation

105 69 136 310

33,9% 22,3% 43,9% 100,0%

36,7% 41,8% 54,8% 44,3%

181 96 112 389

46,5% 24,7% 28,8% 100,0%

63,3% 58,2% 45,2% 55,7%

286 165 248 699

40,9% 23,6% 35,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within 11. Hverja af

ef tirtöldum kostum notar

þú til að hringja t il

út landa? Símann heima?

% within 18. Hver er aldur

þinn?

Count

% within 11. Hverja af

ef tirtöldum kostum notar

þú til að hringja t il

út landa? Símann heima?

% within 18. Hver er aldur

þinn?

Count

% within 11. Hverja af

ef tirtöldum kostum notar

þú til að hringja t il

út landa? Símann heima?

% within 18. Hver er aldur

þinn?

Já

Nei

11.  Hv erja af  ef t irtöldum

kostum notar þú til að

hringja t il útlanda?

Símann heima?

Total

25 ára

eða y ngri 26 - 30 ára 31 eða eldri

18.  Hv er er aldur þinn?

Total
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Tafla 13.43  Spurning 11  með tilliti til aldurs. 

 

Tafla 13.44  Spurning 11 með tilliti til kyns 

 

Tafla 13.45  Spurning 12  með tilliti til kyns. 

 

Chi-Square Tests

18,241a 2 ,000

18,257 2 ,000

17,417 1 ,000

699

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Assoc iation

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) hav e expected count less than 5. The

minimum expected count is  73,18.

a.  

Chi-Square Tests

,481b 1 ,488

,364 1 ,546

,483 1 ,487

,528 ,273

,481 1 ,488

699

Pearson Chi-Square

Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear

Assoc iation

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

Exact  Sig.

(2-sided)

Exact  Sig.

(1-sided)

Computed only  f or a 2x2 tablea.  

0 cells (,0%) hav e expected count less than 5. The minimum expected count  is

71,85.

b.  

Case Processing Summary

699 100,0% 0 ,0% 699 100,0%

12. Hv erja af  ef t irtöldum

kostum notar þú til að

hringja t il útlanda?

Farsímann? * 17. Hv ert

er ky n þit t?

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases
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Tafla 13.46  Spurning 12  með tilliti til kyns. 

 

Tafla 13.47  Spurning 12  með tilliti til kyns. 

 

Tafla 13.48  Spurning 12 með tilliti til aldurs 

 

12. Hverja af eftirtöldum kostum notar þú ti l að hringja til útlanda? Farsímann? * 17.  Hvert er kyn

þitt? Crosstabulation

112 54 166

67,5% 32,5% 100,0%

20,9% 33,3% 23,7%

425 108 533

79,7% 20,3% 100,0%

79,1% 66,7% 76,3%

537 162 699

76,8% 23,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within 12. Hverja af

ef tirtöldum kostum

notar þú t il að hringja til

út landa? Farsímann?

% within 17. Hvert er

ky n þitt?

Count

% within 12. Hverja af

ef tirtöldum kostum

notar þú t il að hringja til

út landa? Farsímann?

% within 17. Hvert er

ky n þitt?

Count

% within 12. Hverja af

ef tirtöldum kostum

notar þú t il að hringja til

út landa? Farsímann?

% within 17. Hvert er

ky n þitt?

Já

Nei

12.  Hv erja af  ef t irtöldum

kostum notar þú til að

hringja t il útlanda?

Farsímann?

Total

Kona Karl

17.  Hv ert  er ky n þitt?

Total

Chi-Square Tests

10,699b 1 ,001

10,021 1 ,002

10,155 1 ,001

,002 ,001

10,683 1 ,001

699

Pearson Chi-Square

Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear

Assoc iation

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

Exact  Sig.

(2-sided)

Exact  Sig.

(1-sided)

Computed only  f or a 2x2 tablea.  

0 cells (,0%) hav e expected count less than 5. The minimum expected count  is

38,47.

b.  

Chi-Square Tests

5,177a 2 ,075

4,992 2 ,082

,095 1 ,758

699

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) hav e expected count less than 5. The

minimum expected count is  39,18.

a.  
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Tafla 13.49  Spurning 13 með tilliti til aldurs. 

 

Tafla 13.50  Spurning 13  með tilliti til aldurs. 

 

Tafla 13.51  Spurning 13 með tilliti til aldurs. 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary

699 100,0% 0 ,0% 699 100,0%

13. Hv erja af

ef tirtöldum kostum

notar þú til að hringja t il

út landa? Sky pe? * 18.

Hv er er aldur þinn?

N Percent N Percent N Percent

Valid Miss ing Total

Cases

13. Hverja af eftirtöldum kostum notar þú til að hringja til útlanda? Skype? * 18. Hver er aldur þinn?

Crosstabulation

138 64 73 275

50,2% 23,3% 26,5% 100,0%

48,3% 38,8% 29,4% 39,3%

148 101 175 424

34,9% 23,8% 41,3% 100,0%

51,7% 61,2% 70,6% 60,7%

286 165 248 699

40,9% 23,6% 35,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within 13. Hverja af

ef tirtöldum kostum

notar þú t il að hringja

til útlanda? Sky pe?

% within 18. Hver er

aldur þinn?

Count

% within 13. Hverja af

ef tirtöldum kostum

notar þú t il að hringja

til útlanda? Sky pe?

% within 18. Hver er

aldur þinn?

Count

% within 13. Hverja af

ef tirtöldum kostum

notar þú t il að hringja

til útlanda? Sky pe?

% within 18. Hver er

aldur þinn?

Já

Nei

13.  Hv erja af

ef tirtöldum kostum

notar þú t il að hringja

til útlanda? Sky pe?

Total

25 ára

eða y ngri 26 - 30 ára 31 eða eldri

18.  Hv er er aldur þinn?

Total

Chi-Square Tests

19,734a 2 ,000

19,934 2 ,000

19,705 1 ,000

699

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Assoc iation

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) hav e expected count less than 5. The

minimum expected count is  64,91.

a.  
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Tafla 13.52  Spurning 13 með tilliti til kyns 

 

Tafla 13.53  Spurning 14 með tilliti til aldurs. 

 

Tafla 13.54  Spurning 14 með tilliti til kyns. 

 

Tafla 13.55  Spurning 15 með tilliti til aldurs 

 

Chi-Square Tests

1,107b 1 ,293

,922 1 ,337

1,116 1 ,291

,314 ,169

1,105 1 ,293

699

Pearson Chi-Square

Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear

Assoc iation

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

Exact  Sig.

(2-sided)

Exact  Sig.

(1-sided)

Computed only  f or a 2x2 tablea.  

0 cells (,0%) hav e expected count less than 5. The minimum expected count  is

63,73.

b.  

Chi-Square Tests

2,539a 2 ,281

2,501 2 ,286

,733 1 ,392

699

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) hav e expected count less than 5. The

minimum expected count is  18,18.

a.  

Chi-Square Tests

,109b 1 ,741

,035 1 ,851

,108 1 ,743

,775 ,418

,109 1 ,741

699

Pearson Chi-Square

Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear

Assoc iation

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

Exact  Sig.

(2-sided)

Exact  Sig.

(1-sided)

Computed only  f or a 2x2 tablea.  

0 cells (,0%) hav e expected count less than 5. The minimum expected count  is

17,85.

b.  

Case Processing Summary

699 100,0% 0 ,0% 699 100,0%

15. Hv erja af  ef t irtöldum

kostum notar þú til að

hringja t il útlanda? Hringi

aldrei t il útlanda? * 18.

Hv er er aldur þinn?

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases
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Tafla 13.56  Spurning 15 með tilliti til aldurs. 

 

Tafla 13.57  Spurning 15 með tilliti til aldurs. 

 

Tafla 13.58  Spurning 15 með tilliti til kyns 

 

15.  Hverja af eftirtöldum kostum notar þú til að hringja til útlanda? Hringi aldrei  ti l útlanda? * 18.  Hver er aldur

þinn? Crosstabulation

84 38 48 170

49,4% 22,4% 28,2% 100,0%

29,4% 23,0% 19,4% 24,3%

202 127 200 529

38,2% 24,0% 37,8% 100,0%

70,6% 77,0% 80,6% 75,7%

286 165 248 699

40,9% 23,6% 35,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within 15. Hverja af

ef tirtöldum kostum

notar þú t il að hringja

til útlanda? Hringi

aldrei til útlanda?

% within 18. Hver er

aldur þinn?

Count

% within 15. Hverja af

ef tirtöldum kostum

notar þú t il að hringja

til útlanda? Hringi

aldrei til útlanda?

% within 18. Hver er

aldur þinn?

Count

% within 15. Hverja af

ef tirtöldum kostum

notar þú t il að hringja

til útlanda? Hringi

aldrei til útlanda?

% within 18. Hver er

aldur þinn?

Já

Nei

15.  Hv erja af  ef t irtöldum

kostum notar þú til að

hringja t il útlanda?

Hringi aldrei til útlanda?

Total

25 ára

eða y ngri 26 - 30 ára 31 eða eldri

18.  Hv er er aldur þinn?

Total

Chi-Square Tests

7,435a 2 ,024

7,444 2 ,024

7,303 1 ,007

699

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Assoc iation

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) hav e expected count less than 5. The

minimum expected count is  40,13.

a.  

Chi-Square Tests

,016b 1 ,900

,000 1 ,983

,016 1 ,900

,917 ,488

,016 1 ,900

699

Pearson Chi-Square

Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear

Assoc iation

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

Exact  Sig.

(2-sided)

Exact  Sig.

(1-sided)

Computed only  f or a 2x2 tablea.  

0 cells (,0%) hav e expected count less than 5. The minimum expected count  is

39,40.

b.  
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Tafla 13.59 Spurning 16 með tilliti til aldurs 

 

Tafla 13.60  Spurning 16 með tilliti til kyns 

 

Tafla 13.61  skipting notenda Skype 

 

Tafla 13.62  Mögulegir notendur Skype í farsíma 

 

ANOVA

16. Ef  sky pe í farsíma væri í boði hjá öðru f arsímaf y rirtæki en þínu hv ersu lík legt væri að

þú f ly t tir þjónustuna til þess f arsímaf y rirtækis?

2,122 2 1,061 ,658 ,518

1122,599 696 1,613

1124,721 698

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Independent Samples Test

,171 ,680 1,416 697 ,157 ,16105 ,11370 -,06220 ,38429

1,385 256,715 ,167 ,16105 ,11631 -,06801 ,39010

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

16. Ef  sky pe í farsíma

v æri í boði hjá öðru

f arsímaf yrirtæki en þínu

hv ersu líklegt væri að

þú f ly t tir þjónustuna til

þess f arsímaf yrirtækis?

F Sig.

Lev ene's Test for

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  f or Equality  of  Means

2.  Hefur þú notað Skype í  tölvunni þinni?

428 61,2 61,2 61,2

269 38,5 38,5 99,7

2 ,3 ,3 100,0

699 100,0 100,0

Já

Nei

v eit ekki

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

3. Hefur þú heyrt um þann möguleika að nota skype í farsímum?

177 25,3 25,3 25,3

522 74,7 74,7 100,0

699 100,0 100,0

Já

Nei

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulat ive

Percent
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